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ලේකම්තුමාලේ පණිවුඩය 

අප මේ සිටින්මන් සිවුවැනි කාර්මික විප්ලවය අබියස ය. එහි සුවිශාල දායකත්වයක් ‘කුශලතා’ දරනු ඇත. මලාව 

මෙමතක් බිහි ම ාවුණු රැකියා ඉදිරි දශක කිහිපමේ අලුතින් බිහිවනු ඇත. ජෛව විදයාව, ඩිජිටල් තාක්ෂණය සහ 

ම ෞතික විදයාමේ ඒකාත්ිකතාවය තුළින් මෙමතක් පැවති සීො සියල්ල අතික්රෙණය මකමර  සෙයකට මලාව පා 

ඔසවද්දදි රටක් මලස අපි ද ඊට සූදා ේ විය යුත්මතමු. එහි වගකීෙ අන් කිසිවකටත් වඩා අධ්යාප යට පැවරී තිමේ. 

මලාව පුරා අ මප්ක්ිත මලස වසාගත් මකාමරෝ ා උවදුරින් ද මකමෙන් හිස ඔසවද්දී අපි රටක් මලස  ැඟී සිටිය 

යුතු වන්ම මු. අතිගරු ෛ ාධිපතිතුොමේ ‘මසෞ ාගයමේ දැක්ෙ’ ප්රතිපත්ති ප්රකාශයට අනුව 21ව  සියවසට 

ගැලමප  අධ්යාප  ක්රෙයක් නිර්මොණය කිරීෙ එහි පළමු කටයුත්ත මලස සලකින් මේ වසර තුළ ෙ ‘පූර්මණ අධ්යාප  

ප්රතිසංස්කරණයක්’ සිදු කිරීෙ සඳහා අප කටයුතු ආරේ කර හොර ය. මපරපාසල් අධ්යාප මේ සිට විශ්වවිදයාල 

අධ්යාප ය දක්වා ‘ම ාිලමේ’ අධ්යාප ය ලබාමද  රටක් වශමයන් එකී සියලු අංශයන් පරිපූර්මණ මව සකට 

 ාෛ ය කිරීෙට අවැසි මයෝෛ ා විවෘත ව මදස් විමදස ්පුරවැසියන්මගන් කැඳවා ඇත්මතමු. අප සැකසිය යුත්මත් 

21ව  සියවස සඳහා ගැලමප  අධ්යාප යක් ෙ බැවිනි. 

සෙස්ත අධ්යාප මේ මව සක් සඳහා අවැසි ආකල්පෙය මව ස ගුරුවරුන් තුළ ද ඇති කිරීෙ, රමේ සෑෙ පුරවැසිමයක් 

ෙ ඒ පිළිබඳ දැනුේවත්ීෙක් ඇති පුද්දගලමයකුබවට පත් කිරීෙ සහ ශිෂය ප්රෛාවට එෙ අදහස් ගලායාෙට සැලැස්ීෙ අප 

හමුමේ ඇති අභිමයෝගයන් ය. 21ව  සියවමස් අධ්යාප ය සඳහා ගැලමප  පන්ති කාෙරය, එහි ගුරුවරයා සහ සිසුවා 

නිර්මොණය කිරීමේ කටයුත්ත සිදු කළ යුත්මත් ද අප විසිනි. එෙ සියවමසහි අනිවාර්මය කුශලතා පරිපූර්මණය කිරීෙ 

උමදසා මපරපාසමල් සිට උසස් අධ්යාප ය දක්වා නිසි ොවත සැකසීමේ වගකීෙ ගරු අොතයතුොමේ ෙඟමපන්ීෙ 

යටමත් සිදු කරන්ම මු. 

පාසල් අධ්යාප ය මෙන් ෙ පහසුකේ සංවර්මධ් ය මකමරහි ම ාඑමස්  ේ ම ෞතික සේපත් සංවර්මධ් ය මකමරහි ද 

රෛමේ අවධ්ා ය අන්කවරදාටත් වඩා මයාමු ී පවති  බව ද මෙහි ලා සඳහන් කිරීෙ වටී. මලෝකය ඉල්ලා සිටි , 

අමප් රට ඉල්ලා සිටි , 21ව  සියවස ඉල්ලා සිටි  ‘21ව  සියවමස් දරුවා’ බිහි කරන් ට අපි ම ා වත්වා ීර්මයය 

කරන්ම මු. 

ස්ූතියි. 

  

මහාචාර්ෂය ලේ. කපිල සී. ලේ. ලපලර්ෂරා 

මල්කේ, 

අධ්යාප  අොතයංශය. 
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01. පරිච්ඡේදය - ආයත්නික පැතිකඩ / ක්රියාවට නැාංවීඡේ සාරාාංශය 

1.1 උසස් අධ්යාපන අාංශය පිලිබඳ හැඳින්වවීම 

සියලු ම විශ්වවිද්යාල සිසුන් තාක්ෂණය සමඟ නව ලලාව නව ද්ැනුම සමඟ සම්බන්ධ කරවන්නටත්, 21 වැනි සියවලස් 

ඉදිරි ද්ශකය තුළ ආර්ථිකය විසින් ඉල්ලා සිටින මානව ප්රාග්ධනය ඒ හරහා ල ාඩනඟන්නටත් රටක උසස් අධයාපන 

පද්ධතිය මහඟු කාර්ථයභාරයක් ඉටු කරයි. රටක් ලනාව ලලාවක්  අභිලයෝ  සමඟ ඉදිරියට රැල න යාලම් දී ප්රාථමික, 

ද්ීතීයික, හා තෘතීයික උසස් අධයාපන පද්ධතීන් සංවර්ථධනය ලවනුලවන් අනා ත සැලසුම් ල ාඩනඟන්නට සියලු 

පාර්ථශවයන්ි  සාමූික සහාය අතිශයින් ම වැද් ත් ලවයි. ලම් යටලත් උසස් අධයාපන ක්ලෂ්ත්රලේ කාර්ථයක්ෂමතාවය 

හා ඵලද්ායිතාවය ඉහළ නැංීම, විශ්වවිද්යාලවල යටිතල පහසුකම් සංවර්ථධනය කිරිම, උපාධිධාරීන්ලග් ගුණාත්මක 

භාවය ඉහළ නැංවිම තුළින් උපාධිධාරීන්ලග් රැකියා නියුක්තිය වැඩිකිරීම, පර්ථලේෂණ හා නලවෝත්පාද්න වැඩි කිරීම 

යනාදී අංශ සද්හා ද්ායකීම ද්ක්වා උසස් අධයාපන අමාතයංශලේ කාර්ථය භාරය විිදී යයි. ලමම කාර්ථය භාරය ඉටුකිරීම 

සඳහා 2020 ආරම්භලේ සිට 2020 අ ල ෝස්තු 13 දින ද්ක්වා උසස් අධයාපන, තාක්ෂණ හා නලවෝත්පාද්න අමාතයංශය 

යටලති ද් අ ල ෝස්තු 13 දින සිට අධයාපන අමාතයංශය යටලති ද් ක්රියාත්මක විය. 
 

 

1.2 ආයත්නඡේ දැක්ම, ඡමඡහවර, අරමුණු 
 

දැක්ම 

ශ්රී ලංකාව උසස් අධයාපනය පිළිබඳ විශිෂ්ටතම ජාතයන්තර මධයස්ථානයක් බවට පත්කිරීම  

ඡමඡහවර 

ප්රතිඵල අරමුණු ලකාට ත් ප්රතිපත්ති සහ ක්රලමෝපායයන් සකස් කිරීම සහ ක්රියාත්මක කිරීම තුළින් ශ්රී ලංකා උසස් 

අධයාපන පද්ධතිලේ ශිෂයයන් සහ අලනකුත් පාර්ථශවකරුවන් තෘප්තතිමත් කිරීම 
 

අරමුණු   
 උසස් අධයාපනය ලවත ප්රමාණවත් ප්රලේශ අවස්ථා සැලසීම  

 ඉහළ ලලෝක  මානනීය ද්ර්ථශකයන් ිමි පරිණාමිත සහ නව විශ්වවිද්යාල ස්ථාපිත කිරීම 

 උපාධිධාරීන්ලග් රැකියා  නියුක්තභාවය සහ ගුණාත්මය වැඩි දියුණු කිරීම.  

 පර්ථලේෂණ, ප්රකාශන සහ වාණිජයකරණය වැඩි දියුණු කිරීම.  

 උසස් අධයාපන ක්ලෂ්ත්රලේ ඵලද්ායීතාව සහ කාර්ථයක්ෂමතාව ඉහළ නැංීම. 
 

 
 
 
 
 

1.3 උසස් අධ්යාපන අාංශඡේ සාංවිධ්ාන වුහය 

උසස් අධයාපන ක්ලෂත්්රලේ සංවිධාන වුහය පිළිබඳව සලකා බැලීලම් දී, අමාතයංශය යටලත් ඇති ප්රධානතම 

ආයතනය වන විශ්වවිද්යාල ප්රතිපාද්න ලකාමිෂන් සභාලේ සෘජු අධීක්ෂණය යටලත් විශ්වවිද්යාල 15ක් සහ (සාම්ප්රද්ායික 

විශ්වවිද්යාල 14ක් සහ ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්විද්යාලය මීට අයත් ලේ) උසස් අධයාපන ආයතන 19ක් පවතී. එලස්ම 

අමාතයංශලේ සෘජු අධීක්ෂණය යටලත් ශ්රී ලංකා භික්ු විශ්වවිද්යාලය, ශ්රී ලංකා ලබෞද්ධ හා පාලි විශ්වවිද්යාලය සහ ශ්රී 

ලංකා උසස් තාක්ෂණ අධයාපන ආයතනය (SLIATE) ක්රියාත්මක ලේ. 

මීට අමතරව, 1978 අංක 16 ද්රන විශ්ව විද්යාල පනලත් 25ඒ ව න්තිය යටලත් නිශ්ිත උපාධි ප්රද්ානය තිරීම 

සම්බන්ධලයන් උසස් අධයාපනය ප්රවර්ථධනය කිරීලම් කාර්ථයය සහ  උපාධි ප්රද්ානය කිරීම සඳහා පිලි ත් ආයතන 21ක් 

පවතී. 
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1.4  උසස් අධ්යාපන අාංශඡේ කාර්ෂය මණ්ඩලය - 2020.12.31 දිනට 

 

 

 

  
ඡස්වක 

වර්ෂගය 
ත්නතුරු 

අනුමත් ඡස්වක 

සාංඛ්යාව 

ත්ථ්ය ඡස්වක 

සාංඛ්යාව 

පුරප්පාඩු 

/අතිරික්ත් 

සාංඛ්යාව 

(i) 
ලජයෂ්ඨ 
මට්ටම 

ලල්කම් 1 1 0 

අතිලර්ථකලල්කම්  
(පාලන හා මුද්ල්) 

1 1 0 

අතිලර්ථක ලල්කම් (සංවර්ථධන හා 
ශිෂයත්ව) 

1 1 0 

අතිලර්ථක ලල්කම් (රාජය ලනාවන  
උසස් අධයාපන) 

1 1 0 

ප්රධාන මුලය නිලධාරී 1 1 0 

ලජයෂ්ඨ සහකාර ලල්කම් 1 1 0 

අධයක්ෂ (ප්රසම්පාද්න) 1 1 0 

අධයක්ෂ (විලද්ශ අධයාපන ) 1 1 0 

අධයක්ෂ (සංවර්ථධන හා ශිෂයත්ව) 1 1 0 

අධයක්ෂ (සැලසුම්) 1 1 0 

අධයක්ෂ (ශිෂය ණය අංශය) 1 1 0 

අධයක්ෂ ( රාජය ලනාවන  උසස් 
අධයාපන) 

1 1 0 

අධයක්ෂ (යටිතල පහසුකම් 
සංවර්ථධන) 

1 1 0 

අධයක්ෂ (ලතාරතුරු තාක්ෂණ) 1 1 0 

ප්රධාන  ණකාධිකාරි 1 1 0 

ප්රධාන අභයන්තර වි ණක 1 1 0 

ඉංජිලන්රු (සිවිල්) 1 1 0 

නි.අධයක්ෂ / ස. අධයක්ෂ 
(සංවර්ථධන හා ශිෂයත්ව / කුසලතා 
සංවර්ථධන  ) 

2 1 1 

නි.අධයක්ෂ / ස. අධයක්ෂ (රාජය 
ලනාවන උසස් අධයාපන) 

1 1 0 

නි.අධයක්ෂ/ස. අධයක්ෂ (සැලසුම්) 2 2 0 

නි.අධයක්ෂ/ස. අධයක්ෂ ( ශිෂය 
ණය අංශය ) ශ්රී.ලං.ප.ලස්. 

1 0 1 

නි.අධයක්ෂ/ස. අධයක්ෂ ( ශිෂය 
ණය අංශය ) ශ්රී.ල.ක්ර.ලස්. 

1 1 0 

නිති නිලධාරි  1 1 0 

 ණකාධිකාරී 1 1 0 

සහකාර ලල්කම් 2 1 1 

සංඛ්යාලල්ඛ්නඥ 1 1 0 
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* 2020.12.31 දිනට උපාධිධාරි අභයාසලාභීන් 30ක් ලමම අමාතයාංශයට අනුයුක්තව ලස්වය කරනු ලැලේ. 

 

 

1.5 ආාංශික කාර්ෂය සාධ්නය  

1.5.1 පාලන අාංශය 

උසස් අධයාපනය නංවාලීම පිණිස අධයාපන අමාතයාංශලේ උසස් අධයාපන අංශය මඟින් ඉටු කරනු ලබන 

කාර්ථයයන්ි ගුණාත්මකභාවය නංවාලීම සහ පවත්වා ැනීම සඳහා අමාතයාංශලේ අභිමතාර්ථථ සහ කාර්ථයයන් වලට 

 ැල ලපන උසස් තත්ත්වයක් සිත ප්රශස්ථ ලස්වක මණ්ඩලයක් පවත්වා  ැනීම, අඛ්ණ්ඩ සහ ඵලද්ායී ආකාරලයන් 

ලස්වා සැපයීම,  අලනකුත් ආයතන සමඟ විධිමත් සම්බන්ධිකරණයක් ඇති කිරීම, කාර්ථය මණ්ඩලලේ සුභසාධක 

පහසුකම් නංවාලීම සහ උසස් අධයාපන අංශලේ  සමස්ත පරිපාලනය, ලමලහයීම සහ ඇ යීම නංවාලීම පාලන අංශය 

මඟින් සිදු කරනු ලැලේ. 

 

 

 

 

 

 ඡස්වක 

වර්ෂගය 

ත්නතුරු අනුමත් 

ඡස්වක 

සාංඛ්යාව 

ත්ථ්ය ඡස්වක 

සාංඛ්යාව 

පුරප්පාඩු 

/අතිරික්ත් 

සාංඛ්යාව 

(ii) තෘතියික 

පරිපාලන නිලධාරි 1 1 0 

භාෂා පරිවර්ථතක 2 1 1 

ලතාරතුරු හා සන්නිලේද්න තාක්ෂණ 
නිලධාරී 

2 2 0 

(iii) ද්විතියික 

සංවර්ථධන නිලධාරී 
80 39 41 

ලතාරතුරු හා සන්නිලේද්න තාක්ෂණ 
සහකාර 

2 1 1 

මාධය නිලධාරි 1 1 0 

තාක්ෂණ නිලධාරි 1 0 1 

කළමනාකරණ ලස්වා නිලධාරි 36 29 7 

(iv) ප්රාථමික 

කාර්ථයාල කාර්ථය සහයක 22 18 4 

රියදුරු 22 21 1 

කැමරා ක්රියාකරු සහායක 1 1 0 

එකතුව 198 138 60 



  

අධ්යාපන අමාත්යාාංශය - උසස් අධ්යාපන                                                     වාර්ෂික කාර්ෂය සාධ්න වාර්ෂත්ාව-2020 

 

4 
 

     සාංවිධ්ාන සටහන 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1.5.1.1.පාලන අාංශඡේ කාර්ෂයභාරය  

 දද්නිකව උසස් අධයාපන අංශය  ලවත ලැලබන හා බැහැර යැලවන ලිපි සම්බන්ධලයන් කටයුතු කිරීම හා එි 

සාධනීය බව සහතික කිරීම. 

 අමාතයාංශය මඟින් ඉදිරිපත් කරනු ලබන අමාතය මණ්ඩල සංලද්ශ අමාතය මණ්ඩලය ලවත ලයාමු කිරීම හා 

තීරණ අද්ාල පාර්ථශව ලවත ද්ැන්ීම. 

 ලවනත් අමාතයාංශ මඟින් අමාතය මණ්ඩලය ලවත යවනු ලබන අමාතය මණ්ඩල සංලද්ශ සඳහා නිරීක්ෂණ 

ලබා දීම. 

 පාර්ථලිලම්න්තු ප්රශ්න, උපලද්ශක කාරක සභා ලයෝජනා, මහජන ලපත්සම්, මානව ිමිකම් කඩීම් හා 

ජනාධිපති කාර්ථයාලලයන් හා විවිධ පාර්ථශ්වයන්ල න් ලැලබන පැමිණිලි, ලයෝජනා හා ඉල්ලීම් අද්ාල පාර්ථශව  

ලවත යැීම සඳහා පියවර  ැනීම. 

 උසස් අධයාපන අංශලේ කටයුතු සඳහා අවශය  ප්රවාහන පහසුකම් සැපයීම. 

 උසස් අධයාපන අංශලේ සියලු වාහන ලියාපදිංි කිරීම, නඩත්තු කිරීම සහ රක්ෂණය කිරීම,ආද්ායම් බලපත්ර 

ලබා  ැනීම හා සියලු සංිත වාහන සඳහා ඉන්ධන සැපයීම .  

 උසස් අධයාපන අංශලේ යටිතල පහසුකම් කාර්ථයක්ෂම සහ ඵලද්ායී ආකාරයට සැපයීම, ල ාඩනැගිලි,යන්ත්ර 

සූත්ර හා  නඩත්තු සම්බන්ධලයන් අද්ාළ ආයතනයන්ල න් ලස්වා ලබා ැනීම සහ පවත්වා  ැනීම 

 උසස් අධයාපන අංශලේ ආරක්ෂක කටයුතු හා පවිත්රතා කටයුතු නිසි පරිදි පවත්වා  ැනීම. 

 අමාතයාංශ නිලධාරීන්ලග් රාජකාරි  දුරකතන බිල්පත් පියීම 

 අමාතයාශ නිලධාරීන්ලග් විලද්ශ සංචාර සම්බන්ධ විලද්ශ  මන් බලපත්ර,ීසා,VIP, මන් වියද්ම් හා දීමනා 

ලබාදීම පිලිබඳ කටයුතු හා දිවයිලනන් බැහැර යාම සම්බන්ධ කටයුතු ඉටු කිරීම. 

සංවර්ථධන නිලධාරි  

03 

කාර්ථයාල ලස්වක ලස්වය 

පණිවිඩකරු  - 01  

තැපෑල  - 01 

කා.ලස්.ලස්.  – 01 

 

පරිපාලන නිලධාරී 
භාෂා පරිවර්ථතක 

රියදුරු 21 

 

අතිලර්ථක ලල්කම් (පාලන හා මුද්ල්) 

ලජයෂ්ඨ සහකාර ලල්කම් 

සහකාර ලල්කම් (පාලන)  

 

සහකාර ලල්කම් (ආයතන)  

(පුරප්තපාඩු) 
නීති නිලධාරි 

 

කළමනාකරණ ලස්වා 

නිලධාරි 
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 විශ්වවිද්යාල හා උසස් අධයාපන ආයතනයන්ි වාර්ථික වාර්ථතා හා ගිණුම් නියමිත දිනට පාර්ථලිලම්න්තුලේ  

සභා ත කිරීම.  

 අමාතයාංශ නිලධාරීන්ලග් නිවාඩු 

 අතිකාල හා  මන් වියද්ම්  සම්බන්ධලයන් කටයුතු කිරීම. 

 අමාතයාංශ නිලධාරීන් සඳහා ආපද්ා ණය, ලද්පල ණය, යතුරු පැදි ණය, උත්සව අත්තිකාරම් ණය ලබා දීම 

සම්බන්ධ කටයුතු හා අග්රහාර රක්ෂණ කටයුතු සිදු කිරීම. 

 මාසික දුම්රිය වාර ප්රලේශපත්ර සහ දුම්රිය  මන් බලපත්ර ( warrants)නිකුත් කිරීම. 

 මැතිවරණ පවත්වන අවස්ථාවලදී ඒවාට සම්බන්ධ ක්රියාකාරකම් සම්බන්ධීකරණය කිරීම 

 උසස් අධයාපන අංශලයි  කාර්ථය මණ්ඩලය බඳවා ැනීම්, අනුයුක්ත කිරීම්, ස්ථාන මාරුීම්, උසස්ීම් හා 

විශ්රාම  ැන්ීම් 

 උසස් අධයාපන  රු අමාතය, රාජය අමාතය, නිලයෝජය අමාතය කාර්ථය මණ්ඩලය බඳවා ැනීම්, අනුයුක්ත කිරීම් 

හා ලස්වය අවසන් කිරීම්  

 බඳවා  ැනීම් පරිපාටි සකස් කිරීම 

 කාර්ථය මණ්ඩලය සඳහා ලද්ශීය හා විලද්ශීය පුහුණුීලම් අවස්ථා ලබා දීම. 

 උසස් අධයාපන අංශය යටලත් ඇති ආයතනයන්ි හා විශ්වවිද්යාල ප්රතිපාද්න ලකාමිෂන් සභාව, විශ්වවිද්යාල 

හා උසස් අධයාපන ආයතනයන්ි අධයයන හා අනධයයන කාර්ථය මණ්ඩල සඳහා සහනද්ායී ලමෝටර්ථ බලපත්ර 

නිකුත් කිරීම 

 විශ්වවිද්යාල හා උසස් අධයාපන ආයතන වල අනධයන කාර්ථය මණ්ඩල පත් කිරීම හා පුරප්තපාඩු පිරීම 

 විශ්වවිද්යාල සඳහා විලද්ශීය ආචාර්ථයවරුන් ලකාන්ත්රාත්/ තාවකාලික පද්නම මත බඳවා  ැනීම සඳහා අනුමැතිය 

ලබා දීම 

 විශ්වවිද්යාලවල අනධයයන කාර්ථය මණ්ඩලය ද්විතීයන පද්නම මත තාවකාලිකව/ ස්ීරව මුද්ා හැරීම 

 විශ්වවිද්යාල පද්ධතිලේ දීමනා සම්බන්ධ මහා භාණ්ඩා ාරය හා සම්බන්ධීකරණ කටයුතු කිරීම 

 විශ්වවිද්යාල අධයයන හා අනධයයන කාර්ථය මණ්ඩල වැටුප්ත විෂමතා පිළිබඳව නිර්ථලද්ශ ලබා දීම 

 විලද්ශ ආධාර හා ණය මත ක්රියාත්මක කරනු ලබන වයාපෘති ලවනුලවන් කාර්ථය මණ්ඩලය අනුමත කරවා 

 ැනීම  හා කාර්ථය මණ්ඩල බඳවා  ැනීම් කටයුතු සිදු කිරීම 

 

 

1.5.2. මූලය කලමණාකරන අාංශය  

මුද්ල් ලරගුලාසි වලින් නියම කර ඇති පරිදි අමාතයාංශයක හා ඒ යටලත් වන ලද්පාර්ථතලම්න්තුවල මුලය පරිපාලනලේ 

ක්රමවත්භාවය හා ප්රමාණාත්මක භාවය පිලිබඳව අමාතයාංශ ලල්කම් වරයා ප්රධාන  ණන්දීලම් නිලධාරියා වශලයන් 

මුද්ල් අමාතයවරයාට ව කිවයුතු ලේ. 

 

ඒ අනුව අමාතයාංශයක් තුල මූලය ප්රතිපත්ති හා ලරගුලාසි ක්රියාත්මක කිරීම හා මූලය ව කීම සම්බන්ධලයන් ද් 

අමාතයාංශ ලල්කම් වරයා පාර්ථලිලම්න්තුවට ව කිවයුතු කරුණු සම්බන්ධලයන් ද් අමාතයාංශ ලල්කම් වරයාට සහාය 

ීම මුලය කලමණාකරන අංශලේ ප්රධාන කාර්ථයභාරය ලේ.  

 

කාර්ථයක්ෂම හා සඵලද්ායක මූලය කලමණාකරන පද්ධතියක් ක්රියාත්මක කිරීම, මූලය උපලද්ස් හා මඟලපන්ීම්, මූලය 

සැලසුම්කරණය හා අයවැය, ගිණුම්කරණය හා වාර්ථතා කරනය, අභයන්තර පාලනය, වත්කම් කලමණාකරනය, 

ප්රසම්පාද්න කලමණාකරනය, විලද්ශාධාර වයාපෘති සම්බන්ධ මූලය කලමණාකරන උපලද්ස ්හා සුපරීක්ෂණය යන 

කාර්ථයයන් රාජය නිලේදිත ශ්රී ලංකා  ණකාධිකරන ලස්වා වයවස්ථාව මගින් නියම කර ඇති කාර්ථයභාරයන් ලේ.  
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සාංවිධ්ාන සටහන 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

උසස් අධ්යාපන ක්ඡෂ්ත්රය සඳහා මූලය ආඡයෝජනය 
 

2020 වර්ථෂලේදී අධයාපන අමාතයාංශලේ වැය ශීර්ථෂ අංක 126 යටලත් උසස් අධයාපන අංශය සඳහා රු. බිලියන 15.39 

ක ප්රතිපාද්න සලසා ලද්න ලදී. එයින් රු. බිලියන 15.11 ක වියද්මක් ද්රා 98% ක මූලය ප්ර තියක් ලබා ල න ඇත.  

 
 

 ගිණුේ අාංශය මගින්ව ක්රියාත්මක කරන ලද මූලය හා ගිණුේකරණ කාර්ෂයයන්ව 

 
 

  

  

කාර්ථයය 

ක්රියාත්මක කල යුතු 

දිනය / කාල සීමාව 

ක්රියාත්මක කල දිනය 

     01 මු.ලර. 135 අනුව මූලය අධිකාරී බලය පැවරීම 2021 වර්ථෂය සඳහා අද්ාල අධිකාර බලය  

ලල්කම්වරයාලග් අත්සනින් පවරා ඇත. 

02 රු. 500,000/-ට වැඩි මූලධන වියද්ම් ද්ැරීම සඳහා 

අවශය අනුමැතිය ලබා  ැනීම 

1971 අංක 38 මුද්ල් පනත අනුව අධිකාරි බලය 

පැවරීමට කටයුතු කර ඇත. 

03 2020 වාර්ථික ගිණුම සකස් කර වි ණකාධිපති 

ලවත ඉදිරිපත් කිරීම 

2021.02.28 දිනට ලපර  

04 2020 ලපාදු තැන්පත් ගිණුම සකස් කර 

වි ණකාධිපති ලවත ඉදිරිපත් කිරීම 

2021.02.28 දිනට ලපර  

05 2020 රජලේ නිලධාරීන්ලග් ණය අත්තිකාරම් බී 

ගිණුම සකස්කර වි ණකාධිපතිට ඉදිරිපත් කිරීම 

2021.02.28 දිනට ලපර  

06 වාර්ථික භාණ්ඩ සමීක්ෂණ වාර්ථතාව 

වි ණකාධිපති ලවත ඉදිරිපත් කිරීම 

2021.02.17 දිනට ලපර  

07 බැංකු සැසදුම් සකස් කිරීම හා ඉදිරිපත් කිරීම ඊළඟ මස 15 දිනට ලපර ඊළඟ මස 15 දිනට ලපර 

 

ප්රධාන මූලය නිලධාරී 

ප්රධාන  ණකාධිකාරී 

 ණකාධිකාරී 

කළමණාකරණ ලස්වා නිලධාරී (05) 
සංවර්ථධන නිලධාරී (08) 

කා. ලස්. ලස්. (02) 
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1.5.3 යටිත්ල පහසුකේ සාංවර්ෂධ්න අාංශය  
 

සාංවිධ්ාන සටහන 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.3.1 යටිත්ල පහසුකේ සාංවර්ෂධ්න අාංශඡේ කාර්ෂයභාරය 

 සියලු  වැඩ ප්රසම්පාද්න කාර්ථයන් 2006 ප්රසම්පාද්න කාර්ථය සංග්රහය, මාර්ථල ෝපලද්ශ සංග්රහ, මුද්ල් ලරගුලාසි  හා  

2020 වර්ථෂයට අද්ාල ඇස්තලම්න්තු ප්රතිපාද්න අනුව ඉටු කිරීම. 

 ප්රසම්පාද්න සැලැස්මට අනුකූලව හා වාර්ථික ඇස්තලම්න්තුලවන් සැලසී ඇති ප්රතිපාද්න අනුව කාර්ථයක්ෂමව හා 

සඑලද්ායිව අද්ාල ලස්වාවන් සැපයීම 

 රාජය විශ්වවිද්යාලවලට අද්ාලව  විශ්වවිද්යාල ප්රතිපාද්න ලකාමිෂන් සභාව මගින් අනුමත කර එවනු ලබන වයාපෘති 

ලයෝජනා ජාතික ක්රමසම්පාද්න ලද්පාර්ථතලම්න්තුලේ අනුමැතිය සඳහා ඉදිරිපත් කිරීම. 

 ශ්රී ලංකා භික්ු විශ්වවිද්යාලය, ලබෞද්ධ හා පාලි විශ්වවිද්යාලය සහ ශ්රී ලංකා උසස් තාක්ෂණ අධයාපන ආයතනය 

යන ආයතනයන්ල න් ලැලබන වයාපෘති ලයෝජනා ඇ යීමකට ලක්ලකාට ජාතික ක්රමසම්පාද්න 

ලද්පාර්ථතලම්න්තුලේ අනුමැතිය සඳහා ඉදිරිපත් කිරීම. 

 ජාතික ක්රමසම්පාද්න ලද්පාර්ථතලම්න්තුලේ අනුමැතිය ලැබූ වයාපෘති ලයෝජනා අමාතය මණ්ඩලලේ අනුමැතිය ලබා 

 ැනීම සඳහා ඉදිරිපත් කිරීමට අවශය අමාතය මණ්ඩල සංලද්ශ පිළිලයල කිරීම. 

 වයාපෘතිවලට අද්ාල ලර්ථට් අනුමැතීන් ලබා  ැනීමට විශ්වවිද්යාල ලවතින් ලැලබන ලිපිලල්ඛ්ණ නිවාස හා ඉදිකිරීම් 

අමාතයාංශලේ ස්ථාවර තාක්ෂණික කමිටුව ලවත ඉදිරිපත් කිරීම. 

 නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාතයාංශලේ ස්ථාවර තාක්ෂණික කමිටුව මගින් වයාපෘතිවලට අද්ාල අනුමත කරන ලද් 

ප්රමාණ පත්ර (BOQ) අද්ාල විශ්වවිද්යාලය ලවත ලයාමුකිරීම. 

 2020 වර්ථෂයට අද්ාල ප්රසම්පාද්න සැලැස්ම සකස් කිරීම 

 2020 ප්රසම්පාද්න කාර්ථයයන් ඇරඹිම සඳහා  අතිලර්ථක ලල්කම් (පාලන හා මුද්ල්) හා ලල්කම්ල න් පුර්ථව බලය ලබා 

 ැනීම. 

 සියලුම අංශයන් සඳහා අවශය භාණ්ඩ හා ලසව්ාවන් ජාතික ප්රසම්පාද්න ක්රියාවලිය තුළින් ඇණවුම් කර සැපයීම. 

 සියලු ප්රසම්පාද්න කාර්ථයන් 2006 ප්රසම්පාද්න කාර්ථය සංග්රහය, මාර්ථල ෝපලද්ශ සංග්රහ, මුද්ල් ලරගුලාසි  හා  2020 

වර්ථෂයට අද්ාල ඇස්තලම්න්තු ප්රතිපාද්න අනුව ඉටු කිරීම. 

 

1.5.3.2. 2020 වර්ෂෂඡේ යටිත්ල පහසුකේ සාංවර්ෂධ්න අාංශය විසින්ව ඉටු කරන ලද කාර්ෂයභාරය 
 

01.  ඡස්වා ප්රසේපාදන 

 තාක්ෂණ ඇ යීම් කමිටු පත් කිරීම සඳහා අවශය ද්ැනුමැති වෘත්තිකයින්, විලශ්ිය ද්ැනුමැති පුද් ලයන්ලග් නම් 

අනුමැතිය සඳහා ඉදිරිපත් කිරීම.  

අතිලර්ථක ලල්කම් (පාලන හා මුද්ල්) 

අධයක්ෂ (යටිතල පහසුකම් සංවර්ථධන) 

සංවර්ථධන නිලධාරී (05), 

අභයාසලාභි උපාධිධාරි (01) 

ඉංජිලන්රු 
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 අමාතය මණ්ඩලය පත්කල ස්ථාවර ප්රසම්පාද්න කමිටු, අමාතයාංශ ප්රධාන ප්රසම්පාද්න කමිටු රැස්ීම් වලට අවශය 

ප්රසම්පාද්න ලියකියවිලි සකස් කර ලබාදීම. 

 ලංසු විවෘත කිරීලම් කමිටු පත්කර ැනීම හා නියමිත දින, නියමිත ලේලාවට ලංසු විවෘත කිරීමට සහය ලබාදීම. 

 ලංසු උපලල්ඛ්න  ත කර අද්ාල තාක්ෂණ ඇ යීම් කමිටු ලවත ඉදිරිපත් කිරීම. 

 තාක්ෂණ ඇ යීම් කමිටුලේ නිර්ථලද්ශයන් ප්රසම්පාද්න කමිටුව ලවත ලයාමුකර අවසන් තීරණ ලබා ල න 

ලකාන්ත්රාත්තු ප්රද්ානය කිරීම. 
 

02. උපඡේශන ඡස්වා 
 

ලබාලහෝ විශ්වවිද්යාල හා උසස් අධයාපන ආයතනවල වයාපෘතින්ි  ඉදිකිරීම් කටයුතු සඳහා  ලකාන්ත්රාත් ප්රද්ානය කල 

පසු  අද්ාල ඉදිකිරීම් ආරම්භ කිරීම හා අවසන් කිරීම සඳහා දිර්ථඝ කාලයක්  ත වන අවස්ථාද්, එම වයාපෘති  කාලය 

ලමන්ම පිරිවැය ද්  ලද්ගුණ වු  අවස්ථා ද් නිරීක්ෂණය විය. ඒ පිලිබඳ ලසායා බැලීලම්දී ලපනි ගිලේ  උපලද්ශකවරලයකු 

ලතෝරා  ැනීලම් සුළු කාර්ථයයකදී පවා ඉතා විශාල කාලයක්  ත කර ඇති බවයි. 

ඊට විසඳුමක් ලලස අමාතයාංශය විසින් විශ්වවිද්යාල පද්ධතිලේ  ඉදිකිරීම් වර්ථීකරණය කර ප්රසම්පාද්න ක්රියාවලිය අනුව 

ලයෝජනා හා මිල  ණන් කැඳවා විශ්වවිද්යාල සඳහා අනුමත වන ඉදිකිරීම් වයාපෘති සඳහා උපලද්ශකවරුන්ල න් 

ලැයිස්තුවක් සකස ් කර විශ්වවිද්යාල ලවත ඉදිරිපත් කිරීමට කටයුතු කර ඇත. ඒ අනුව එවැනි වයාපෘති සඳහා 

ප්රසම්පාද්නය ලවනුලවන් අධික කාලයක් වැය ලකාට විශව්විද්යාල සඳහා උපලද්ශකවරු පත්කර  ැනීම ලවනුවට වැඩි 

කාලයක්  ත ලනාකට ලමම ලැයිස්තුලවන් උපලද්කවරුන් ලතෝරා ල න කඩිනමින් නිර්ථමාණ වැඩ කටයුතු ආරම්භ 

කිරීමට අවකාශ සැලසී ඇත. 

 03. භාණ්ඩ සැපයුේ හා ඡස්වා ප්රසේපාදන 
 

 සියලුම අංශයන් සඳහා අවශය භාණ්ඩ හා ලස්වාවන් ජාතික ප්රසම්පාද්න ක්රියාවලිය තුලින් ඇණවුම්කර සැපයීම 

සද්හා 2020 වසලර්ථ අනුමත ප්රසම්පාද්න සැලැස්මට අනුව කටයුතු කිරීම. 

 ප්රසම්පාද්න  අවශයතාවයන් සැපිරීමට සැපයුම්කරුවන්ල න් මිල  ණන් කැඳීම සඳහා අවශය අනුමැතිය 

ලබාල න ප්රසම්පාද්න කටයුතු සිදු කිරීම. 

 තාක්ෂණ ඇ යීම් කමිටු පත් කිරීම සඳහා අවශය ද්ැනුමැති වෘත්තිකයින්, විලශ්ිය ද්ැනුමැති පුද් ලයන්ලග් නම් 

අනුමැතිය සඳහා ඉදිරිපත් කිරීම.  

 අමාතයාංශ සුළු හා ප්රධාන ප්රසම්පාද්න කමිටු රැස්ීම් වලට අවශය ප්රසම්පාද්න ලියකියවිලි ලබාදීම. 

  ලංසු ලියකියවිලි සකස් කිරීම. 

  ලංසු ලබා ැනීම සඳහා ද්ැන්ීම පළකිරීම, මිල  ණන් කැඳීම.  

 ලංසු විවෘත කිරීලම් කමිටු පත්කිරීම හා නියමිත දින, නියමිත ලේලාවට ලංසු විවෘත කිරීමට සහය ලබාදීම. 

 ලංසු උපලල්ඛ්න  ත කර අද්ාල තාක්ෂණ ඇ යීම් කමිටු ලවත ඉදිරිපත් කිරීම. 

 තාක්ෂණ ඇ යීම් කමිටුලේ නිර්ථලද්ශයන් ප්රසම්පාද්න කමිටුව ලවත ලයාමුකර අවසන් තීරණ ලබා  ැනීම. 

 ප්රසම්පාද්නයන් සඳහා අනුමැතිය ලද් පසු භාණ්ඩ ඇණවුම් කර ලබා  ැනීම. 

 ඇණවුම් කරන ලද් භාණ්ඩ හා උපකරණ නියමිත දිනට ල න්වාල න  බඩාව ලවත ලයාමු කිරීම.  

  බඩාලවන් සැපයුම්කරුලග් බිල්පත හා භාණ්ඩ ලැබීම් තුණ්ඩුව ප්රසම්පාද්න අංශයට ලැබීලමන් පසු වවුචර්ථ පත් 

සකසා ල ීම් සඳහා පාලන අංශය ලවත ලයාමු කිරීම. 

 අද්ාල භාණ්ඩ පිළිබද් ලැලබන ව කීම් සහතිකපත් පාලන අංශය ලවත ලයාමු කිරීම. 

 සුළු මුද්ලින් මිලදී ැනීම් සම්බන්ධ ප්රසම්පාද්න කටයුතු කිරීම. 

 උසස් අධයාපන අංශය යටලත් ඇති ආයතන සඳහා  ලද්පාර්ථතලම්න්තු ප්රසම්පාද්න කමිටු හා උපලද්ශන ප්රසම්පාද්න 

කමිටු පත්කිරීම. 
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අතිරේක රේකම් (පාලන හා මුදේ) 

1.5.4. තත්ාරතුරු හා සන්නිතේදන ත්ාක්ෂණ අාංශය 
 

උසස් අධ්යාපන  අමාත්යංශය හා උසස් අධ්යාපන කරෂ්ත්රය තුල කාේයකෂමත්ාවය හා ඵලදායීත්ාව ඉහළ න ංවීම 

සඳහා රත්ාරතුරු හා සන්නිරේදන ත්ාකෂණය උපරයෝගී කර ග නීම රමම අංශරේ ප්රධ්ාන අරමුණ රේ. එරස්ම 

රාජ්ය විශ්වවිදයාල පද්ධ්තිරේ කාේයකෂමත්ාවය හා ත්ත්වය ඉහළ න ංවීම සඳහා රයාදාගත් හ කි රත්ාරතුරු 

ත්ාකෂණ ප්රතිපාදන ස කසීම ආදී කටයුතු  රමම අංශරයන්න සිදු කරනු ලබයි. 

 

                                                                 සාංවිධ්ාන සටහන 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

තත්ාරතුරු හා සන්නිතේදන අාංශතේ කාර්ෂයභාරය  
 

 සහනදායි රමෝටේ රථ බලපත්ර ිකුත් කිරිමට මාේගගත් ක්රමය රයාදාග ිම (Online Management 

system for Vehicle Permit) සඳහා පද්ධ්තියත් සකස් කිරිම. 

 විරද්ශ ශිෂයත්ව සඳහා අයඳුම්පත් ක ඳවීමට මාේගගත් ක්රමය රයාදා ග ිම.(Online Management 

System for Scholarships) 

 අමාත්යාංශරේ ස්ථාවර වත්කම් රේඛනය නඩත්තු කරරගන යාම සඳහා පද්ධ්තියක සකස් කිරිම 

 අමාත්යාංශරේ රස්වකයින්නරේ රත්ාරතුරු ඇතුලත් කිරිමට (HR Management System) පද්ධ්තියක 

සකස් කිරිම. 

 තත්ෝරාගත් රාජ්ය විශ්වවිදයාලවල Wi-Fi පහසුකම් ත්ව දුරටත් පුළුේ කිරීම. 

 මාේගගත් විරද්ශ ිවාඩු අනුමත් කිරීරම් පද්ධ්තිය පිලිබඳ පුහුණුව ලබා දීම 

 2020 රත්ාරතුරු ත්ාකෂණ ස ල ස්ම සකස් කිරීම. 

 උසස් අධ්යාපන අංශරේ රවබ් අඩවිය යාවත්කාලීනව පවත්වාරගන යාම. 

 රත්ාරතුරු හා සන්නිරේදන ත්ාකෂණ අංශයට අදාල ස්ථාවර වත්කම් වටරටෝරු රේඛණය (Computer 

Inventory Ledger) පවත්වාරගන යාම. 

 අමාත්යංශරේ ඇති පරිගණක, Laptop යන්නත්ර ,Tabs සහ මුද්රණ යන්නත්ර වල දෘඩාංග රදෝෂ ිරාකරණය 

කිරීම. 

 පරිගණකවල මෘදුකාංග රදෝෂ අන්නත්ේජ්ාල හා e-mail වල ග ටළු ිව රදි කිරීම. 

 අංශවල අවශයත්ාවය අනුව පරිගණක වලට භාවිත් මෘදුකාංග ඇතුලත් කිරීම, දෘඩාංග සම්බන්නධ් ග ටළු 

නීරාකරණය කිරීම. 

 අමාත්යංශරේ පරිගණක ආරකෂාව සඳහා වවරස් මෘදුකාංග ඇතුලත් කිරීම හා යාවත්කාලීනව 

පවත්වාරගන යාම. 

 වවරස් රකාන්නරසෝේ පද්ධ්තිය නඩත්තු කිරීම. 

 පරිගණක ජ්ාලය නඩත්තු කිරිම හා පුළුේ කිරිම. 

රත්ාරතුරු හා සන්නිරේදන ත්ාකෂණ ිලධ්ාරි 

අධ්යක්ෂ (රත්ාරතුරු හා සන්නිරේදන) 

සංවේධ්න ිලධ්ාරි-1 උපාධිධ්ාරී අභයාසලාභී - 1 

1 
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 පරිගණක ජ්ාල පරිපාලක මධ්යස්ථානරේ ඇති Proxy Server, Firewall Server, e-mail server, Virus 

Console Server හා උසස් අධ්යාපන විරද්ශ ිවාඩු මෘදුකාංග Server යන්නත්ර , Server යන්නත්ර පරිපාලනය 

කිරීම. 

 උසස් අධ්යාපන විරද්ශ ිවාඩු මෘදුකාංග පද්ධ්තිය නඩත්තු කිරීම හා සංවේධ්න අංශරේ අවශයත්ාවය 

අනුව අදාල ආකෘති සකස් කර දීම. 

 අමාත්යංශරේ ද නට ස්ථාපිත් Wi-Fi පද්ධ්තිය නඩත්තු කිරීම හා වරින්න වර ඇතිවන ත්ාකෂණික ග ටළු 

ිරාකරණය කිරීම. 

 අමාත්යංශයට අවශය පරිගණක දෘඩාංග හා මෘදුකාංග මිලදී ග නීරම්දී අදාල ත්ාකෂණික කමිටු 

ිරයෝජ්නය කිරීම. 

 රත්ාරතුරු ත්ාකෂණ පද්ධ්ති මිලදී ග නීරම්දී ප්රසම්පාදන ක්රියාවලිරේ විවිධ් අවධිවලදී දායකත්වය ලබා 

දීම. 

 අරනකුත් අමාත්යංශ හා රදපාේත්රම්න්නතුවල රත්ාරතුරු ත්ාකෂණ රක්්ෂත්රරේ ප්රසම්පාදන ක්රියාවලිරේදී 

ත්ාකෂණික ඇගයීම් කමිටු ිරයෝජ්නය කිරීම. 

 ICTA මගින්න ක්රියාත්මක කරන LGN වයාපෘතිරේ කටයුතුවලට දායකත්වය ලබා දීම. 

 රත්ාරතුරු ත්ාකෂණ ප්රසම්පාදන ස ල ස්ම සකස් කිරීම. 

 සංවේධ්න  අංශරේ  Online Document Tracking System  S/W සංවේධ්නය  කිරීම . 
 

 Ms Mail Domain (mail.mohe.gov.lk) email පද්ධ්තිරේ පරිපාලන කටයුතු (Office email Account 

Creation & Adding Ms office Software rights to each Account) සිදු කිරීම හා තුන්නවන පාේශවරේ 

S/W (Assure, SharePoint) වලට අදාල කටයුතු සිදු කිරීම .ඊට   වරත්මඅ Cloud Storage ත්ාකෂණය  

රයාදා ගිමින්න අමාත්යංශරේ දත්ත්  කළමනාකරණය සදහා පහසුකම්  ස ලසීම , උදා   : One Drive, 

Google Drive 

 Google Mail Domain (mohe.gov.lk) පද්ධ්තිරේ පරිපාලන (නව email address සෑදීම පවතින email 

address වල ග ටළු ිරාකරණය කිරීම) කටයුතු සිදු කිරීම. 

 MS Team ත්ාකෂණය රයාදා ගිමින්න අමාත්යංශරේ ශිෂය ණය අංශරේ සිසුන්න 4500 කට අධික පිරිසක 

සම්මුඛ පරීකෂණ සඳහා සම්බන්නධ් කිරීම, ත්වද සංවේධ්න අංශරේ විරද්ශ ශිෂයත්ව සඳහා සම්මුඛ 

පරීකෂණ Zoom ත්ාකෂණය ඔස්රස් ප ව ත්වීමට සියලු පහසුකම් ස ලසීම.  

 Online Student Loan Scheme (මෘදුකාංග පද්ධ්තිරේ නව අවශයත්ාවන්න )Bulk Printing Solution, 

Reconciliation Bank Statement, Preparation of Summary Reports) පිළිබද සංවේධ්න කටයුතු සිදු 

කිරීමට ස ලසුම් කිරීම. 

 COVID-19 වසංගත් ත්ත්වය රහ්තුරවන්න Work from Home කාලසීමාරේදී කාේයාලීය කටයුතු පහසු 

කිරීම සඳහා SLACK මෘදුකාංගය ස්ථාපනය කිරීම හා පවත්වාරගන යාම. 

 SLACK මෘදුකාංගය කාේයාලරේ ිලධ්ාරින්නට භාවිත්ා කිරිම පහසු කිරිම සඳහා SLACK User 

guide සකස් කිරිම. 

 අමාත්යාංශරේ ිලධ්ාරින්න රමම SLACK Platform භාවිත්ා කිරිරම් දී ඔවුන්නට ඇතිවන ග ටළු 

දුරකථන මඟින්න අන්නත්ේජ්ාලය ඔස්රස් නීරාකරණය කිරිම. 
 

 COVID-19 වසංගත් ත්ත්වය රහ්තුරවන්න Work from Home කාලසීමාරේදී Online Foreign Leave 

System සම්බන්නධ්රයන්න න රගනහිර විශ්ව විදයාලය, අේිදිග විශ්ව විදයාලය, යාපනය විශ්ව විදයාලය 

සහ PGIM ආයත්නයන්නහි ප න න ඟුනු ග ටළු නීරාකරණය කිරීම. 

 COVID-19 වසංගත් ත්ත්වය රහ්තුරවන්න Work from Home කාලසීමාරේදී online meeting සංවිධ්ානය 

කිරීම සහ සම්බන්නීකරණ කටයුතු සිදු කිරීම. 

 Zoom Video Conference  

 රේකම්තුමාරේ ප්රධ්ානත්වරයන්න මාණ්ඩලික ිලධ්ාරි රැස්වීම් ප ව ත්වීමට අවශය රත්ාරතුරු 

ත්ාකෂණය සම්බන්නධ් කටයුතු සිදු කිරිම. 

 Education Task Force Group Meeting ප ව ත්වීමට අවශය රත්ා. ත්ා. සහය ස පයීම. 

 සංවේධ්න අංශය , ආයත්න අංශවල මාණ්ඩලික ිලධ්ාරි රැස්වීමි ප ව ත්වීමට අවශය සහය ස පයීම. 

 Task Force Secretariat Meeting ප ව ත්විමට රත්ාරතුරු ත්ාකෂණික සහය ස පයීම. 
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 Edutaskforce.lk domain එක ලියාපදිංචි කර ස්ථාපනය කිරිම.  

 State, MOHE, DAI Online Progress Report සකස් කිරිම. 

 President Task Force – Vocational Functional Group ිලධ්ාරින්න අත්ර team meeting ප ව ත්වීම. 

 පිටරට සිටින විරද්ශ ශිෂයයින්න මාේගගත් ක්රමයට ලියාපදිංචි කිරිම සදහා මෘදුකාංගයක සකස් කිරිමට 

අවශය කටයුතු සිදු කිරිම. 

 විරද්ශ ශිෂයයින්න ලියාපදිංචි කිරිමට රවබ් රපෝටේේ සංවේධ්නය කිරිම.   

 රාජ්ය රනාවන උපාධිධ්ාරි ආයත්න සඳහා Google Form ිේමාණය කිරිම. 

 අමාත්යංශරේ පරිගණක හා රත්ාරතුරු ත්ාකෂණ උපාංග වලට අදාල වත්කම් රේඛනය සකස් කිරීම හා 

යාවත්කාලීන කිරීරම් ක්රමරේදය විධිමත් කරමින්න ස්ථාවර වත්කම් රේඛනය යාවත්කාලීන කිරීම. 

 2016 අයව ය රයෝජ්නාවලට අනුව, ල පරටාප පරිගණක මිලදී ග නීම සඳහා රපාලී රහිත් ණය 

ලබාදීරම් වයාපෘතියට අදාළ රාජ්කාරි කටයුතු අඛණ්ඩව සිදු කිරීම. 
 

 

1.5.5. සාංවර්ෂධ්න අාංශය 

        සාංවිධ්ාන සටහන  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

සාංවර්ෂධ්න අාංශතේ කාර්ෂයභාරය                                                       

 1978 අංක 16  දරණ විශ්වවිදයාල පනත් යටරත් නව පාඨමාලා ආරම්භ කිරීම, පාඨමාලා රවනසක්ිරීම, නව 

පීඨ හා  අංශ  ආරම්භ කිරීම ආදී ියමයන්න හා ියමාවලි පළකිරීම 

 රජ්රේ විශ්වවිදයාල ස්ථාපනය හා පුලුේ කිරීම සඳහා ඉඩම් මිලදී ග නීම හා අත්පත් කර ග නීම පිළිබඳ සියලු 

කටයුතු 

 ශ්රී ලංකා භිකු විශ්වවිදයාලය හා ශ්රී ලංකා රබෞද්ධ් හා පාලි විශ්වවිදයාලයට අදාළ සියළුම කටයුතු  (රස්වක 

සංඛයා පිළිබඳ කරුණු හ ර) 

සංවේධ්න ිලධ්ාරී                       =  04 

රාජ්ය කළමනාකරණ සහකාර I  =   02 

අතිරේක රේකම් (සංවේධ්න) -01 

අධ්යකෂ (සංවේධ්න)-01 

සහකාර අධ්යකෂ (සංවේධ්න) – 01 

(පුරපපාඩුව පවතී) 

 

කාේයාල කාේය රස්වක III           =  02 

රාජ්ය කළමනාකරණ සහකාර II =   01 

රාජ්ය කළමනාකරණ සහකාර III  = 03 

උපාධිධ්ාරී අභයාසලාභී                 =  04 

අධ්යකෂ (විරද්ශ අධ්යාපන)-01 

සහකාර අධ්යකෂ (ශිෂයත්ව) – 01 

(පුරපපාඩුව පවතී) 

 

සංවේධ්න ිලධ්ාරී                       =  06 

r 
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 ශ්රී ලංකා භිකු විශ්වවිදයාලය, ශ්රී ලංකා රබෞද්ධ් හා පාලි විශ්වවිදයාලය, පශ්චාත් උපාධි ආයත්න සහ 

අරනකුත් උපාධි අධ්යාපන ආයත්නයන්නහි  පාලක සභා/ කළමනාකරණ මණ්ඩල සාමාජිකයින්න පත්කිරීම 

 ශ්රී  ලංකා උසස් ත්ාකෂණ අධ්යාපන ආයත්නය සම්බන්නධ් සියලුම  කටයුතු 

 සියලුම විශ්වවිදයාල හා එම විශ්වවිදයාලයන්නට අයත් පශ්චාත් උපාධි ආයත්න රවතින්න ල රබන විරද්ශ ි වාඩු 

ඉේලුම්පත් සඳහා අතිගරු ජ්නාධිපතිතුමාරේ, ගරු අමාත්යතුමාරේ සහ අතිරේක රේකම් (සංවේධ්න)රේ 

අවසරය ලබා දීමට අදාළ කටයුතු 

 විශ්වවිදයාල, පශ්චාත් උපාධි ආයත්න සහ අරනකුත් උසස් අධ්යාපන ආයත්නයන්නහි කාේය මණ්ඩල එම 

ආයත්න විසින්න උපයන ලද අරමුදේ (Generated Funds) හා රද්ශිය අරමුදේ ප්රරයෝජ්නයට රගන විරද්ශ 

චාරිකා සඳහා සහභාගිවීරම් දි ව යවන ප්රතිපාදනවලට අවශය අනුම තිය අමාත්යාංශ අතිරේක රේකම් 

(සංවේධ්න)රගන්න රහෝ ජ්ාතික අයව ය රදපාේත්රම්න්නතුරවන්න අනුම තිය ලබා දීමට කටයුතු කිරීම.  

 විශ්වවිදයාල කාේයය මණ්ඩල ිලධ්ාරීන්න සඳහා රාජ්ය මුදේ චක්රරේඛ අංක 431 අනුව  යානාපත්ර සඳහා 

අනුම තිය ලබා දීමට අදාළ කටයුතු. 

 විශ්වවිදයාලයන්නහි කුලපතිවරුන්න හා උපකුලපතිවරුන්න පත් කිරීම සම්බන්නධ් සම්බන්නීකරණ කටයුතු 

 විශ්වවිදයාල කරෂ්ත්රයට අදාළ ග ටළු පිළිබඳ ජ්නාධිපති කාේයාලරයන්න  හා රවනත් ආයත්න වලින්න   ල රබන  

ලිපි සම්බන්නධ්ව කටයුතු කිරීම 

 උපාධි සහතික පිළිග නීම හා සමාන කිරීම සම්බන්නධ්රයන්න ල රබන ලිපි විශ්වවිදයාල ප්රතිපාදන 

රකාමිෂම/අදාළ ආයත්නයන්නට ඉදිරිපත් කර පිළිතුරු ලබාදීමට කටයුතු කිරීම  

 විශ්වවිදයාලයන්නට අවශය රසායන ද්රවය, විදුත්  උපකරණ කටටල හා විවිධ් උපාංග ගුවන්න මඟින්න  ආනයනය 

කිරීම සඳහා රාජ්ය මුදේ චක්රරේඛ අංක 368 අනුව  අමාත්යාංශ රේකම්රේ අනුම තිය ලබාදීමට අදාළ 

කටයුතු 

 විශ්වවිදයාලයන්නට අවශය රසායන ද්රවය, විදුත් උපකරණ කටටල හා විවිධ් උපාංග ආනයනය කීරිරම්දී 

එව ි භාණ්ඩ සඳහා තීරුබදු සහ ව ටබදු ිදහස් කිරීම/සහන සම්බන්නධ්රයන්න ල රබන ඉේලීම් සඳහා 

2012.11.08 දින ති අංක 1783/18 දරණ අති විරශ්ෂ ග සට ිරේදනයට අනුව අනුම තිය ලබා ග ිම සඳහා 

ශ්රී ලංකා රේගු රදපාේත්රම්න්නතුව රවත් රයාමු කිරීම. 

 

1.5.6. සැලසුම් අාංශය 

සාංවිධ්ාන සටහන 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

සංවේධ්න 

ිලධ්ාරී          

(3) 

කාේයාල කාේය සහායක (1) 

 

ිරයෝජ්ය අධ්යක්ෂ (ස ලසුම්) ිරයෝජ්ය අධ්යක්ෂ (ස ලසුම්) 

සංවේධ්න 

ිලධ්ාරී          

(3) 

අධ්යක්ෂ (ස ලසුම්) 

කළමනාකරණ 

රස්වා ිලධ්ාරී             

(1) 

උපාධිධ්ාරී අභයාසලාභී  (1) උපාධිධ්ාරී අභයාසලාභී  (1) 

කළමනාකරණ රස්වා 

ිලධ්ාරී             (1) 

 

සංඛයරේඛනඥ 

t t 
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සැලසුම් අාංශතේ කාර්ෂයභාරය 

 රද්ශීය හා විරද්ශීය වයාපෘති  අනුමත් කිරීම සඳහා වයාපෘති රයෝජ්නා ජ්ාතික ක්රම සම්පාදන 

රදපාේත්රම්න්නතුව රවත් ය වීම හා ඔවුන්න විසින්න වයාපෘති රයෝජ්නා සම්බන්නධ්රයන්න කරනු ලබන විමසීම් වලට 

පිළිතුරු ය වීම සඳහා විශ්වවිදයාල සමඟ අවශය සම්බන්නීකරන කටයුතු කිරීම. 

 විරද්ශ සම්පත් රදපාේත්රම්න්නතුව සමඟ එකව විරද්ශීය වයාපෘති  ආරමිභ කිරීමට කටයුතු සංවිධ්ානය කිරිම 

හා විරද්ශීය වයාපෘති  ක්රියාත්මක කිරීරම් දී ණය හා ආධ්ාර රදන රටවේ සමග රමන්නම රද්ශීය ආයත්න සමඟ 

ඇතිවන ග ටළු ිරාකරනය සඳහා අදාල කටයුතු කිරිම. 

 විරද්ශීය වයාපෘති  ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා වයාපෘති කළමනාකරණ ඒකක පිහිටුවීමට අදාල කටයුතු 

සංවිධ්ානය  කිරිම හා වයාපෘති රස්වක ත්නතුරු අනුමත් කරවා ග නීම් හා බදවා ග ිම් සඳහා පාලන අංශයට 

අවශය සහාය ලබා දීම. 

 ිම කරනු ලබන විරද්ශිය වයාපෘති සඳහා අවසන්න වයාපෘති වාේත්ා සකස් කරවා ඒවා විරද්ශ සම්පත් 

රදපාේත්රම්න්නතුව, ජ්ාතික විගණන කාේයාලය සහ වයාපෘතිරේ විරද්ශ අරමුදේ සපයන ආයත්නය (donor)  

රවත් ය වීම. 

 රද්ශීය ඉදිකිරීම් වයාපෘති, අයව ය රයෝජ්නා වයාපෘති හා විරද්ශීය වයාපෘතිවලට අදාලව වයාපෘති 

අීකෂන  රදපාේත්රම්න්නතුව රවත් කාේතුමය ප්රගති වාේත්ා පිළියල කර භාර දීම. 

 ජ්නාධිපති රේකම් කාේයාලය, අග්රාමාත්ය කාේයාලය,පාේලිරම්න්නතුව හා භාණ්ඩාගාරය විසින්න රද්ශීය 

ඉදිකිරීම් වයාපෘති, අයව ය රයෝජ්නා වයාපෘති හා විරද්ශීය වයාපෘතිවලට අදාලව කරනු ලබන විමසීම් වලට 

අදාලව රත්ාරතුරු හා  ප්රගති වාේත්ා පිළියල කර භාර දීම. 

 වාේික අයව ය ඇස්ත්රම්න්නතුව පිළිරයල කිරීම සඳහා විරද්ශිය වයාපෘති හා අයව ය රයෝජ්නා වයාපෘතිවලට 

අදාලව අයව ය ඇස්ත්රම්න්නතුවට ඇතුලත් කළ යුතු මුලය අවශයත්ා ලබා රගන භාණ්ඩාගාරය රවත් ද නුම් 

දීම සඳහා ගිණුම් අංශය රවත් ලබා දීම. 

 අයව ය කථාරේ දී  ඉදිරිපත් කළ යුතු අයව ය රයෝජ්නා සඳහා විශ්වවිදයාල රවතින්න වයාපෘති රයෝජ්නා ලබා 

ග ිම හා අයව ය රයෝජ්නා රේඛනයට ඇතුලත් කළ යුතු වයාපෘති රයෝජ්නා රේඛනය සකස් කර මුදේ 

අමාත්යාංශය රවත් ලබා දීම. 

 අයව ය රයෝජ්නා වයාපෘති ක්රියාත්මක කිරීමට අදාල කටයුතු කිරිම.  

 අයව ය රයෝජ්නා වයාපෘති ක්රියාත්මක කිරීමට අදාලව ජ්ාතික අයව ය රදපාේත්රම්න්නතුව විසින්න ඉේලනු 

ලබන ආකෘති පත්රවලට අනුකූලව ප්රගති වාේත්ා සකස් කර ලබා දීම. 

 විරද්ශිය වයාපෘති  ක්රියාත්මක කිරීමට අදාලව හා රුහුණු  විශ්වවිදයාලරේ අයව ය රයෝජ්නා වයාපෘති 

ක්රියාත්මක කිරීමට අදාලව රමරහයුම් කමිටු රැස්වීම් ප ව ත්වීමට කටයුතු සංවිධ්ානය කිරිම, රැස්වීම් වාේත්ා 

පිළිරයල කිරිම,  රැස්වීරම් දී ගනු ලබන තීරණ ක්රියාත්මක වන්නරන්න ද යි පරීකෂා කිරිම හා අමාත්යාංශය විසින්න  

ක්රියාත්මක කළ යුතු තීරන ක්රියාත්මක කිරීමට අවශය කටයුතු කිරිම. 

 රද්ශීය ඉදිකිරීම් වයාපෘති ක්රියාත්මක කිරීමට අදාලව හා අයව ය රයෝජ්නා වයාපෘති ක්රියාත්මක කිරීමට 

අදාලව කාේතුමය ප්රගති සමාරලෝචන රැස්වීම් හා රවනත් විරශ්ිත් රැස්වීම් ප ව ත්වීමට කටයුතු සංවිධ්ානය 

කිරිම, රැස්වීම් වාේත්ා  පිළිරයල කිරිම,  රැස්වීරම් දී ගනු ලබන තීරණ ක්රියාත්මක වන්නරන්න ද යි පරීකෂා කිරිම 

හා අමාත්යාංශය විසින්න  ක්රියාත්මක කළ යුතු තීරණ ක්රියාත්මක කිරීමට අවශය කටයුතු කිරිම. 

 රද්ශීය ඉදිකිරීම් වයාපෘති, අයව ය රයෝජ්නා වයාපෘති හා විරද්ශීය වයාපෘති ක්රියාත්මක කිරීරම් දී ඇතිවන 

ග ටළු ිරාකරණය සඳහා රමන්නම රද්ශීය ඉදිකිරීම් වයාපෘති, අයව ය රයෝජ්නා වයාපෘති හා විරද්ශීය 

වයාපෘති ක්රියාත්මක කිරීරම් ප්රගතිය පරීකෂා කිරීම සඳහා කරෂ්ත්රයට රගාස් පරීකෂා කිරීම 

 රජ්රේ විගණන අංශය හා අභයන්නත්ර විගණන අංශය විසින්න රද්ශීය ඉදිකිරීම් වයාපෘති, අයව ය රයෝජ්නා 

වයාපෘති හා විරද්ශීය වයාපෘතිවලට අදාලව කරනු ලබන විගණන විමසීම් වලට පිලිතුරු ස පයීම.  

 දිස්ික ඒකාබද්ධ් සංවේධ්න ස ල ස්ම සකස් කිරීම සඳහා අවශය රත්ාරතුරු ලබාදීම. 

 අමාත්යංශරේ වාේික කාේය සාධ්න වාේථාව භාෂාරත්රයන්නම පිලිරයල කිරීම ියමිත් දිනට රපර 

පාේලිරම්න්නතුවට ඉදිරිපත් කිරීම 

  අමාත්යංශරේ වාේික ප්රගති වාේථාව භාෂාරත්රයන්නම පිලිරයල කිරීම සහ ියමිත් දිනට රපර 

පාේලිරම්න්නතුවට ඉදිරිපත් කිරීම 
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 විශ්වවිදයාල ප්රතිපාදන රකාමිෂන්න සභාව, විශ්වවිදයාල හා අරනකුත් ආයත්නවල වාේික වාේත්ා සඳහා 

ිරීකෂණ ලබා දීම. 

 රජ්රේ ප්රතිපත්ති ප්රකාශනය අනුසාරරයන්න උසස් අධ්යාපන අංශයට ග ලරපන රලස අමාත්යංශරේ සංයුකත් 

ස ල ස්ම පිලිරයල කිරීම, කාේය සාධ්න දේශක මත් පදනම්ව දත්ත් රැස් කිරීම, විශ්රේෂණය හා පවත්වාරගන 

යාම සහ පරිදි යාවත්කාලීන කිරීම 

 අමාත්යංශරේ වාේික ක්රියාකාරී ස ල ස්ම සකස් කිරීම, අීකෂණය හා ඊට අදාල කාේතුමය ප්රගතිය වාේථා 

කිරීම 

 අමාත්යාංශය යටරත් ඇති අරනකුත් ආයත්නවල ක්රියාකාරී හා සංයුකත් ස ලසුම් සකස් කිරීම අීකෂණය, 

ියාමනය කිරීම සහ ඒ සඳහා අවශය ව ඩමුළු සංවිධ්ානය කිරීම. 

 රවනත් රේඛීය අමාත්යංශවල සහ රදපාේත්රම්න්නතුවල ජ්ාතික ක්රියාකාරී ස ලසුම් සකස් කිරීරම් දී 

අමාත්යාංශය ිරයෝජ්නය කරමින්න දායකත්වය ලබාදීම. 

 වාේිකව සහ අේධ් වාේිකව රහෝ කලානුරූපීව ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුව, ජ්නරේඛන හා සංඛයාරේඛන 

රදපාේත්රම්න්නතුව, මුදේ අමාත්යාංශය හා යුරනස්රකෝ ආයත්නරේ රවබ් අඩවිය යාවත්කාලීන කිරීමට 

ලබාදිය යුතු රත්ාරතුරු ලබා දීම. 

 රමරට දී හා විරද්ශයන්නහි දී රාජ්ය ත්ාන්නික සාකච්ඡා සඳහා සහභාගී වන දූත් මණ්ඩල සාමාජිකයන්න සඳහා 

උසස් අධ්යාපන කරෂ්ත්රයට අදාල රත්ාරතුරු ස පයීම. 

 තිරසර සංවේධ්න අරමුණු සඳහා වන ස ල ස්ම සකස් කිරීමට දායකත්වය ලබා දීම 

 විශ්වවිදයාල සහ උසස් අධ්යාපන ආයත්නයන්නහි කටයුතු සම්බන්නධ්රයන්න වන අමාත්ය මණ්ඩල පිකා සකස ්

කර ඉදිරිපත් කිරීම හා අමාත්ය මණ්ඩල සංරද්ශ සදහා ිරීකෂණ ලබා දීම 

 ශ්රී ලංකාරේ උසස් අධ්යාපනය සඳහා වන ජ්නාධිපති කාේය සාධ්න බලකාය මඟින්න පවරනු ලබනබකටයුතු 

සිදු කිරීම සහ සංවිධ්ාන කටයුතු සිදු කිරීම  

 විශ්වවිදයාල, උසස් අධ්යාපන ආයත්නයන්නහි කළමනාකරණ මණ්ඩලයන්න සඳහා අමාත්යංශ රේකම් 

ිරයෝජ්නය කරමින්න සාමාජිකත්වය ද රීම. 

 

1.5.7. රාජ්ය තනාවන උසස් අධ්යාපන අාංශය 
 

                සාංවිධ්ාන සටහන 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

කාේයාල කාේය සහායක  

සංවේධ්න 

ිලධ්ාරී 

රියදුරු 

උපාධිධ්ාරී අභයාසලාභී 

සංවේධ්න 

ිලධ්ාරී 

 

අතිරේක රේකම්  (රාජ්ය රනාවන උසස්  අධ්යාපන)                                  

අධ්යක්ෂ (රාජ්ය රනාවන උසස්  අධ්යාපන)                                             

ිරයෝජ්ය අධ්යකෂ / සහකාර අධ්යකෂ (රාජ්ය 

රනාවන උසස්  අධ්යාපන ) 
 ිරයෝජ්ය අධ්යකෂ/ සහකාර 

අධ්යකෂ 

(ශිෂය ණය රයෝජ්නා ක්රමය) 

(ශ්රී.ල.ප.රස්.) 

 
කළමනාකරණ 

රස්වා ිලධ්ාරී   

උපාධිධ්ාරී අභයාසලාභී 

 ිරයෝජ්ය අධ්යකෂ / සහකාර 

අධ්යකෂ  

(ශිෂය ණය රයෝජ්නා ක්රමය) 

(ශ්රී.ල.ක්ර.ස.රස්) 

අධ්යක්ෂ  (ශිෂය ණය රයෝජ්නා ක්රමය) 

කළමනාකරණ 

රස්වා ිලධ්ාරී   

රත්ාරතුරු හා සන්නිරේදන 

ත්ාකෂණ ිලධ්ාරී 

f 
I 
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රාජ්ය තනාවන උසස් අධ්යාපන අාංශය 

 සංවේධ්න ිලධ්ාරී  -3 

 කළමනාකරණ රස්වා ිලධ්ාරි -  4 

 උපාධිධ්ාරී අභයාසලාභී -1                         

 

ශිෂ්ය ණය තයෝජ්නා ක්රමය 

 සංවේධ්න ිලධ්ාරී   - 3 

 කළමනාකරණ රස්වා ිලධ්ාරි    -4                    

 රත්ාරතුරු හා සන්නිරේදන ත්ාකෂණ සහකාර  -1  

 උපාධිධ්ාරී අභයාසලාභී -3 

 

රාජ්ය තනාවන උසස් අධ්යාපන අාංශතේ කාර්ෂයභාරය 

 ිශ්චිත් බලධ්ාරියාරේ කාේයභාරය ඉටුකිරීම. 

 රාජ්ය රනාවන උසස් අධ්යාපන ආයත්න ියාමනය සඳහා අවශය ප්රතිපත්ති" නීතිමය රාමුව හා රීතීන්න 

ස කසීම සඳහා අවශය පියවර ග නීම. 

 ප්රතීත්නය හා ත්ත්ව සහතික කිරීම පිළිබඳ ස්ථාවර කමිටු රැස්වීම් සංවිධ්ානය කිරීම, ප ව ත්වීම  හා ගනු 

ලබන තීරණ ක්රියාත්මක කිරීම. 

 උපාධි පිරින මීම සඳහා වූ අනුම තිය ඉේලා ආයත්න විසින්න එවා ඇති අයදුම්පත්වල සුදුසුකම් සනාථ කර 

ග නීම. 

 උපාධි පිරින මීම සඳහා වූ අනුම තිය ඉේලා එවා ඇති අයදුම්පත් ඉදිරිපත් කරන ලද ආයත්නවල 

සමාරලෝචන කටයුතු සඳහා සමාරලෝචන කමිටු පත් කිරීම, සමාරලෝචනය කිරීම හා ඇගයීම් සිදුකිරීම හා 

සුදුසුකම් සපුරාලන ආයත්න සඳහා උපාධි පිරින මීම සඳහා වූ අනුම තිය ලබා දීම. 

 උපාධි පිරින මීමට අනුම තිය ල බූ ආයත්නවල විස්ත්ර හා ඒවාරේ කටයුතු පිළිබඳව රත්ාරතුරු පවත්වා 

රගනයාම හා පසු විපරම් කටයුතු හා යාවත්කාලීන කිරීම හා වාේත්ාකරණය. 

 උපාධි ප්රදාන අනුම තිය ලද, වසර 05 ක සපුරා ඇති රාජ්ය රනාවන උසස් අධ්යාපන ආයත්න න වත් 

ඇගයීම් සිදුකිරීම හා පනරත් සඳහන්න උපාධි ප්රදාන ආයත්න පිලිප දිය යුතු රවනත් අවශයත්ා එම ආයත්න 

විසින්න ඉටු කර ඇති බවට සහතික වීම. 

 රාජ්ය රනාවන උසස් අධ්යාපන ආයත්න පිහිටුවීමට අදාලව ශ්රී ලංකා ආරයෝජ්න මණ්ඩලය රවත්  ිේරද්ශ  

කිරීම. 

 රාජ්ය රනාවන උසස් අධ්යාපන අවස්ථා පිළිබඳව ප්රජ්ාව ද නුවත් කිරීරම් ව ඩසටහන්න ක්රියාත්මක කිරීම. 

 උසස් අධ්යාපන විෂය භාර අමාත්යංශය විසින්න  උපාධි ප්රදාන අනුම තිය ලබා රදන ලද රාජ්ය රනාවන උසස් 

අධ්යාපන ආයත්නවල විරද්ශ සිසුන්නරේ වීසා අයඳුම්පත් ිේරද්ශ කිරීම සම්බන්නධ් කටයුතු ඉටු කිරීම හා නව 

ක්රමරේදයන්න ස්ථාපිත් කිරීම. 

 රාජ්ය රනාවන උසස් අධ්යාපන ආයත්න සම්බන්නධ්ව පවතින ප්රතිපත්ති, ිතිරීති,රරගුලාසි කාලානුරූපීව 

යාවත්කාලීන කිරීම. 

 

ශිෂ්ය ණය අාංශතේ කාර්ෂයයභාරය 
 

 රපාලී රහිත් ශිෂය ණය රයෝජ්නා ව ඩසටහන සඳහා වාේිකව රාජ්ය රනාවන උසස් අධ්යාපන ආයත්න වලින්න 

රයෝජ්නා ක ඳවීම 

 ඒ් අනුව ආයත්න වලින්න ලබා දී ඇති ආසන ධ්ාරිත්ාවය සම්බන්නධ්රයන්න සමාරලෝචනයක සිදුකිරීමට විද්වත් 

කමිටුවක පත්කර ඔවුන්නරගන්න ධ්ාරිත්ාව සම්බන්නධ් ිේරද්ශිත් විශ්රේෂණයක ලබා ග නීම  

 සිසුන්නට අයදුම් කළ හ කි සියලුම උපාධි පාඨමාලා හා ආයත්න වල විස්ත්ර හා අයදුම්පත් ක ඳවීම ආරම්භ වන 

දිනය හා අවසන්න දිනය ඇතුලත්ව පුවත්පත් ද න්නවීම් භාෂා ිත්වරයන්න පළ කිරීම හා විදුත් මාධ්ය භාවිත්ා 

කරමින්න රම් සම්බන්නධ්රයන්න මහජ්නත්ාව ද නුවත් කිරීරම් කටයුතු සිදු කිරීම. 

 අයදුම්කළ සිසුන්නරේ අධ්යාපන සුදුසුකම් පරීකෂා කිරීම සඳහා සම්මුඛ පරීකෂණයකට ක ඳවීම 
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 ස්වයංක්රීය පද්ධ්තියක මඟින්න සිසුන්නරේ රත්රීම් කටයුතු සිදු කිරීම හා රත්රීපත් වී ඇති රාජ්ය රනාවන උසස් 

අධ්යාපන ආයත්නරේදී සිසුන්නරේ ලියාපදිංචි කටයුතු සිදු කිරීම  

 ලියාපදිංචි කළ සිසුන්නරේ නම් හා විස්ත්ර අධ්යාපන අමාත්යංශරේ ශිෂය ණය අංශරේ ිේරද්ශය සහිත්ව 

ඔවුන්නරේ පාඨමාලා ගාස්තු රවනුරවන්න හා ශිෂයාධ්ාර රවනුරවන්න වූ ණය මුදේ අනුමත් කර ග නීම සඳහා ලංකා 

බ ංකුව රවත් ඉදිරිපත් කිරීම 

 සිසුන්නරේ පාඨමාලා ගාස්තු සමාසිකව රගවීම සඳහා ද කාේතුමය වශරයන්න ශිෂයාධ්ාර මුදේ ිදහස් කිරීම 

සඳහාද ශිෂය ණය අංශරේ ිේරද්ශය සහිත්ව එම විස්ත්ර බ ංකුව රවත් ඉදිරිපත් කිරීම  

 සිසුන්නරේ අධ්යාපන කටයුතු සම්බන්නධ්රයන්න හා ආයත්නයන්න පිළිබඳව අීකෂණ කටයුතු සිදු කිරීම  

 

1.6.  අධ්යාපන අමාත්යාාංශතේ (උසස් අධ්යාපන ) ප්රාග්ධ්න අරමුදල් - 2020 
 

1.6.1 උසස් අධ්යාපන මූලය ප්රගතිය 

2020 වේෂය සඳහා උසස් අධ්යාපන කරෂ්ත්රය සඳහා ලබාදුන්න ප්රතිපාදන හා උපරයෝජ්නය පහත් පරිදි රේ. 

 
 

1.7 විතේශිය ණය හා  ආධ්ාර යටතත් ක්රියාත්මක වන වයාපෘති 

2020 වේෂරේ අධ්යාපන අමාත්යාංශය යටරත් උසස් අධ්යාපන  සඳහා රවන්න වූ මුළු ප්රාේධ්න වියදමින්න රුපියේ 

මිලියන 11,334.00 ක විරද්ශීය ණය හා ආධ්ාර යටරත් ක්රියාත්මක වන  වයාපෘති සඳහා රවන්න වී ඇත්. රම් යටත්ට 

ඇස්ත්රම්න්නතුගත් පිරිව ය රුපියේ මිලියන 63,899.4 වයාපෘති 15 ක ඇතුළත් රවි.  වයාපෘති රේඛනය ඇමුණුම   

01 යටරත් දකවා ඇති අත්ර  ඇස්ත්රම්න්නතුගත් පිරිව ය රුපියේ මිලියන 1,000 ට ව ඩි වයාපෘතින්නහි ප්රගතිය 

පහතින්න දකවා ඇත්. 

1.7.1 යාපනය විශ්වවිදයාලතේ කෘිකර්ෂම පීඨතේ පර්ෂතේෂ්ණ හා පුහුණු සාංකීර්ෂණයක් පිහිටුවීතම් 

වයාපෘතිය 
 

මුළු ඇස්ත්රම්න්නතුගත් පිරිව ය රුපියේ මිලියන 2,415.0 ක වන රමම වයාපෘතිරේ මුලීක  අරමුණ ඵලදායී හා 

කාේයකෂම පේරේෂණ හා අධ්යාපනය සඳහා පහසුකම් උතුරු කලාපරේ වියළි කලාපීය කෘිකේමාන්නත්ය සඳහා 

ක්රියාත්මක කිරීම මඟින්න උතුරු කලාපරේ වියළි කලාපීය කෘිකේමාන්නත්රේ කෘිකාේමික ඵලදායිත්ාව ඉහළ 

න ංවීමයි.  ජ්පන්න රයන්න මිලියන 1,667 ක (රුපියේ මිලියන 2,100 ක පමණ) ප්රදානය කිරීම සඳහා ජ්යිකා සහ 

මුදේ අමාත්යාංශය අත්ර 2016 ම යි 18 වන දින ප්රදාන ගිවිසුම අත්සන්න කරන ලදී. ගිවිසුමට අනුව අදාළ බදු සහ 

රේගු බදු සහ රගාඩන ගිලි ඉදිකිරීම ආරම්භ කිරීම සඳහා වන මූලික කටයුතු සඳහා රුපියේ මිලියන 315.0 ක 

රගවීමට ශ්රී ලංකා රජ්ය වගකිව යුතුය. 2020 වේෂරේ අවසන්න වන විට රමම වයාපෘතිරේ කටයුතු අවසන්න කර 

ඇති අත්ර 2020 වේෂයට රුපියේ මිලියන 155.6 ක ප්රතිපාදන ලබා දුන්න අත්ර එම සමස්ථ ප්රතිපාදන වියදම් කර 

ඇත්.  වයාපෘතිරේ සමස්ථ මූලය ප්රගතිය රුපියේ මිලියන 2,473 කි. 

ප්රතිපාදන 

මුදල
වියදම %

ප්රතිපාදන 

මුදල
වියදම %

ප්රතිපාදන 

මුදල
වියදම %

49,496.50   49,456.92      99.92         9,544.60       9,544.53       99.99         59,041.10      59,001.45      99.93         

172.50        166.20           96.35         9.37              7.70              82.18         181.87           173.90           95.62         

-             -                 -            11,334.00     11,095.86     97.90         11,334.00      11,095.86      97.90         

අමාත්ාාංශය 190.50        190.38           99.94         1,390.08       1,378.23       99.15         1,580.58        1,568.61        99.24         

වි.ප්ර.ක ා -             -                 -            2,580.00       2,580.00       100.00       2,580.00        2,580.00        100.00       

SLIATE 903.00        900.18           99.69         255.00          255.00          100.00       1,158.00        1,155.18        99.76         

ක ෞද්ධ හා 

පාලි වි.වි
454.00        445.49           

98.13         
92.50            92.50            

100.00       546.50           537.99           98.44         

භික්ෂු වි.වි 352.00        346.90           98.55         252.50          183.50          72.67         604.50           530.40           87.74         

51,568.50   51,506.07      99.88         25,458.05     25,137.32     98.74         77,026.55      76,643.39      99.50         

පුනරාවර්තන වියදම් (රු.මි.) ප්රාග්ධන වියදම් (රු.මි.) මුළු වියදම් (රු.මි.)

ආයතනය

විශ්වවිද්ාල ප්රතිපාද්න ක ාමිෂම

 අමාත්ාාංශය (උසස් අධාපන )

විකද්ශීය වාපෘති

අයවැය කයෝජනා 

වාපෘති

මුළු ප්රතිපාද්න

ආයත්න
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ව්යාපෘතියේ ප්රධාන සංරචක: 

 විද්යාගාර අටක් සහ සැකසුම් පුහුණු ඒකකයක් සඳහා යද්මහල් යගාඩනැගිලි සංකීර්ණයක්. එම විද්යාගාර  

ව්නුයේ ය ෝගවිද්යා විද්යාගාරය, සත්ව් යපෝෂණ විද්යාගාරය, ප්රජනක කායික විද්යාගාරය, පාංශු පරීක්ෂණ හා 

ජජව් යපායහාර විද්යාගාරය, ආහාර විශ්යල්ෂණය හා සැකසුම් විද්යාගාරය, ශාක ආරක්ෂණ හා ජජව් පාලන 

විද්යාගාරය, පරිසර හා ජල පර්යේෂණ විද්යාගාරය සහ ආර්ිකමිතික විද්යාගාරය යි. 
 

 පර්යේෂණ හා පුහුණු යගාවියපාළ යගාඩනැගිල්ල නියැදි සකස් කිරීයම් ඒකකය, ය ෝග පසු අස්ව්නු ඒකකය, 

යගාවියපාළ යන්ත්යරෝපකරණ ව්ැඩපළ, යගාවියපාළ යන්ත්යරෝපකරණ ග ඩා කිරීම, සත්ව් මිනුම් කුටි ආදියයන්ත් 

සමන්ත්විත යේ. 
 

 අතයව්ශය විද්යාගාර උපකරණ 

  මෘදු සංරචකය (කාර්ය මණ්ඩලයට පුහුණුව්) 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

1.7.2 විශ්වවිද්යාලයේ යසෞඛ්ය ආරක්ෂණ විද්යා  පීඨය සඳහා ය ාඩනැගිලි සාංකීර්ෂණය ඉදිකිරීයේ වයාපෘතිය  - 

නැය නහිර විශ්වවිද්යාලය 

 

යමම ව්යාපෘතියේ මුළු ඇස්තයම්න්ත්ුගත පිරිව්ැය රුපියල් මිලියන 6,354ක් ව්න අතර  ඉදිකිරීම් කටයුු සඳහා 

පමණක්  රුපියල් මිලියන 2,880 ක් යව්න්ත් කර ඇත.   යමම ව්යාපෘතිය අරාබි ආර්ික සංව්ර්ධනය සඳහා වූ කුයේට් 

අරමුද්ලින්ත් ලැය න ණය මුද්ලක් යටයත් ක්රියාත්මක යේ. ඒ යටයත් පීඨය සඳහා අව්ශය යද්පාර්තයම්න්ත්ු 03ක්, 

යේශනශාලා, නිල නිව්ාස, පුස්තකාල යගාඩනැගිල්ලක්, යන්ත්ව්ාසිකාගාර ආදී යගාඩනැගිලි ව්ලින්ත් සමන්ත්විත 

යගාඩනැගලි 18ක් ඉදිකිරීමට සැලසුම් කර ඇත.  යමම ඉදිකිරීම් කටයුු සිදුකරමින්ත් පව්තින යගාඩනැගිලිව්ල  

ය ෞතික ප්රගතිය 80% ඉක්මව්න  ලද් යගාඩනැගිලි කිහිපයක රූප සටහන්ත් පහත ද්ක්ව්ා ඇත. 

යමම ව්යාපෘතිය නිම කළ පසු ජව්ද්ය උපාධිය සඳහා 100ක් ද්, යහද් උපාධිය සඳහා 70ක් ද්, ඖෂධයේදී උපාධිය 

සඳහා 20ක් ද්, මහජන යසෞඛ්ය පිළි ඳ උපාධිය සඳහා 20ක් ද් ව්ශයයන්ත් ව්ාර්ිකව් යමම පීඨයට විද්යාර්ීන්ත් 

ඇුළත් කර ගැනීමට හැකි ව්නු ඇත.  යමම පීඨය යටයත් පහත සඳහන්ත් අධයයන  යද්පාර්තයම්න්ත්ු 03ක් පිහිටු 

වීමට සැලසුම් කර ඇත. 

I.  ප්රාථමික යසෞඛ්ය යස්ව්ා අධයයන අංශය සහ ජව්ද්ය අධයාපන අධයයන අංශය 

II. සායනික විද්යා අධයයන අංශය සහ අතියර්ක ජව්ද්ය අධයයන අංශය 

III. මානව් ජීව් විද්යා අධයයන අංශය සහ ව්යාධි විද්යා අධයයන අංශය 

 

2020 ව්ර්ෂය අව්සන්ත් ව්න විට  යමම ව්යාපෘතියයන්ත් 74%ක ඉදිකිරීම්  කටයුු අව්සන්ත් කර ඇති  අතර රුපියල් 

මිලියන 1,967 ක්  යගවීම් කර ඇත.  යමම ව්යාපෘතිය යටයත් ඉදිව්න යගාඩනැගිලි කිහිපයක ප්රගතිය ද්ැක්යව්න 

රූප සටහන්ත් කිහිපයක් පහත ද්ක්ව්ා ඇත. 

කෘිකර්ම පීඨයේ පර්යේෂණ හා පුහුණු 

සංකීර්ණය - යාපනය විශ්ව්විද්යාලය 
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1.7.3. විද්යා හා ත්ාක්ෂණ මානව සේපත් සාංවර්ෂධ්න වයාපෘතිය 

යමම ව්යාපෘතිය යටයත් කැලණිය, ස රගමුව් සහ රජරට යන විශ්ව්විද්යාලව්ල තාක්ෂණික පීඨ පිහිටුවීමටත්, ශ්රී 

ජයව්ර්ධනපුර විශ්ව්විද්යාලයේ ඉංජියන්ත්රු පීඨය පිහිටුවීමටත් සැලසුම් කර ඇත. යමම ව්යාපෘතිය යටයත් ඉහත 

සෑම විශ්ව්විද්යාලයක් සඳහාම අව්ශය ගෘහ  ාණ්ඩ, උපකරණ, යපාත් සහ මෘදුකාංග සහිත අංග සම්ූර්ණ 

යගාඩනැගිලි සංකීර්ණයක් ස්ථාපිත යකයර්. 
 

යමම ව්යාපෘතියේ මුළු ඇස්තයම්න්ත්ුගත පිරිව්ැය රු. මිලියන 26,400 කි. (ඇමරිකානු යඩාලර් මිලියන 165) එයින්ත් 

රු. මිලියන 23,200 ක්, ආසියානු සංව්ර්ධන  ැංකුයේ ණය යටයත් සහ ඉතිරි මුද්ල යේශීය අරමුද්ල් යටයත් 

මූලයයනය කිරීමට සැලසුම් කර ඇත. 2018 දී ආරම්  කරන ලද් යමම ව්යාපෘතිය 2023 ව්ර්ෂය ද්ක්ව්ා ක්රියාත්මක 

යේ. එම විශ්ව්විද්යාලව්ල නව් පීඨ පිහිටුවීයමන්ත් පසු පීඨ හතරට එක් අධයයන ව්ර්ෂයක් සඳහා 1,725 ක් ඇුළත් 

කර ගැනීමට සැලසුම් කර ඇත. 2023 ව්ර්ෂයේදී සිසුන්ත් 1,725 ක් ඇුළත් කිරීමට යයෝජනා කර තියේ. ව්යාපෘති 

නිමැවුම් සහ පිරිව්ැය අනු ඛ්ණ්ඩනය පහත පරිදි යේ;
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ව්ගුව් 6.5: ව්යාපෘති සංරචක 

 

යමම ව්යාපෘති අරමුද්ලින්ත් ව්ැඩි ප්රතිශතයක් යව්න්ත් ව්න්ත්යන්ත් ඉදිකිරීම් කටයුු සඳහාය. එම ඉදිකිරීමට සැලසුම් කර 

ඇති පීඨ යගාඩනැගිලි ව්ල  ඇස්තයම්න්ත්ුගත පිරිව්ැය පහත ද්ක්ව්ා ඇත. 

 

ව්ගු අංක 6.6 ඉදිකිරීමට නියමිත පීඨ යගාඩනැගිලි

 

2020 ව්ර්ෂය අව්සන්ත් ව්න විට කැලණිය, ශ්රී ජයව්ර්ධනපුර සහ ස රගමුව් යන විශ්ව්විද්යාලයන්ත්හි පීඨ යගාඩනැගිලි 

ඉදිකිරීමට අද්ාල  යරාන්ත්රාත් ප්රධානයන්ත් ල ාදී ඇත.  රජරට විශ්ව්විද්යාලීය පීඨ යගාඩනැගිලි ඉදිකිරීම 

සම් න්ත්ධයයන්ත්  ආසියානු සංව්ර්ධන  ැංකුයවි එකඟතාව්ය සඳහා යයාමුකර ඇත. 

 

1.7.4 උසස් අධ්යාපනය පුළුල් කිරීම සහ සාංවර්ෂධ්නය කඩිනේ කිරීයේ වයාපෘතිය (AHEAD) 
 

ද්ැනුම පද්නම් කරගත් කාර්මික හා යස්ව්ා අංශයේ ක්රියාකාරකම් ුළින්ත් ආර්ික සංව්ර්ධනය ඇති කිරීමට ශ්රී 

ලංකායේ උසස් අධයාපන යෂ්රය පුළුල් කිරීම, විවිධාංගීකරණය කිරීම සහ සංව්ර්ධනය කිරීම සහ යගෝලීය 

තත්ත්ව්යන්ත්ට ගැළයපන ගුණාත්මක ාව්යකින්ත් යුු  උපාධිධාරීන්ත් බිහිකිරීම  යකයරහි උසස් අධයාපන ව්යාප්තතිය 

හා සංව්ර්ධනය යේගව්ත් කිරීයම් (AHEAD) ව්යාපෘතියයන්ත්  ලායපාරාත්ුයවි. යලෝක  ැංකු ණය යටයත් 

ක්රියාත්මක ව්න යමම ව්යාපෘතියේ මුළු ඇස්තයම්න්ත්ුගත පිරිව්ැය රුපියල් මිලියන 14,500 කි. 2020 ව්ර්ෂය සඳහා 

යමම ව්යාපෘතිය සඳහා රුපියල් මිලියන 2,997.68 ප්රතිපාද්න ල ාදී ඇති අතර සමස්ථ ප්රතිපාද්න උපයයෝජනය 

කර ඇත.  යමම ව්යාපෘතියේ ප්රධාන සංරචකයන්ත් ව්න්ත්යන්ත් , 

 1: ආර්ික සංව්ර්ධනය සඳහා ව්න ප්රමුඛ්තා විෂයයන්ත් සඳහා උසස් අධයාපන ප්රයේශය ව්ැඩි කිරීම 

 2: උසස් අධයාපනයේ ගුණාත්මක ාව්ය ව්ැඩි දියුණු කිරීම 

 3: පර්යේෂණ, සංව්ර්ධනය සහ නව්යකරණය ප්රව්ර්ධනය කිරීම 

 

වයාපෘති සාංරචක රු.මි. 

නිමැවුම 01 

නව්ය තාෂණික ඉයගනුම් හා පර්යේෂණ පරිසරය ස්ථාපිත කිරීම (ඉදිකිරීම් හා උපකරණ) 
15,643 

නිමැවුම 02 

ගුණාත්මක හා කර්මාන්ත්තයට අද්ාළ උසස් තාක්ෂණ අධයාපන ව්ැඩසටහන්ත් ක්රියාත්මක 

කිරීම 

522 

නිමැවුම 03 

කර්මාන්ත්ත සම් න්ත්ධතා සහ ජාතයන්ත්තර සහයයෝගීතාව් සවිමත් කිරීම 
1,858 

නිමැවුම 04 

පීඨ කළමනාකරණ ධාරිතාව්ය සවිමත් කිරීම  
630 

නිමැවුම  05 

නව් උසස් අධයාපන ව්යාපෘති සකස් කිරීම සඳහා සහාය  900 

පීඨය ඇ. පිරිවැය රු.මි. 

පරිගණක සහ තාක්ෂණ පීඨය - කැලණිය විශ්ව්විද්යාලය  3,978.0 

තාක්ෂණ පීඨය - රජරට   විශ්ව්විද්යාලය 2,509.4 

තාක්ෂණ පීඨය - ස රගමුව්   විශ්ව්විද්යාලය 1,854.0 

ඉංජියන්ත්රු පීඨය -  ශ්රී ජයව්ර්ධනපුර  විශ්ව්විද්යාලය 3,852.5 

එකතුව 12,193.9 



 
අධ්යාපන අමාත්යාාංශය - උසස් අධ්යාපන                                             වාර්ෂික කාර්ෂය සාධ්න වාර්ෂත්ාව-2020 
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යමම ව්යාපෘතිය යටයත් ක්රියාත්මක ව්න ඉදිකිරීම් ව්යාපෘතින්ත්හි රූප සටහන්ත් කිහිපයක් පහත ද්ක්ව්ා ඇත. 

 

  

 

 

1.7.5 වයඹ විශ්වවිද්යාලයීය න ර සාංවර්ෂධ්න වයාපෘතිය (WUTDP) 

ව්යඹ විශ්ව්විද්යාලයීය නගර සංව්ර්ධන ව්යාපෘතියේ (WUTDP) අරමුණ නම් විශ්ව්විද්යාල ප්රජාව් සහ අව්ට ජීව්ත් 

ව්න ප්රජාව්න්ත් අතර සමීප අන්ත්තර් ස ඳතා ව්ැඩි දියුණු කිරීම මඟින්ත් හා රයටහි උසස් අධයාපන පේධතිය හරහා 

පිරිනමනු ල න පහසුකම් ුළින්ත්  ග්රාමීය-නාගරික ස ඳතාව් සවිමත් කිරීම මඟින්ත් ව්යඹ විශ්ව්විද්යාලය පිහිටි 

පරිශ්රය ව්ටා ඇති විශාල ව්පරිසරයක් පුරා සුවියශ්ෂ සංව්ර්ධන  ලපෑමක් ඇති කිරීම ය. 

ව්යඹ විශ්ව්විද්යාලයීය නගර සංව්ර්ධන ව්යාපෘතිය සංරචක හතරකින්ත් සමන්ත්විත යේ:  

(1) විශ්ව්විද්යාල යගාඩනැගිලිව්ල ද්ළ ව්ශයයන්ත් ව්ර්ග මීටර් 20,000ක ව්ර්ගඵලයකින්ත් යුත් සිවිල් ව්ැඩ  

(2) ද්ැනට ක්රියාත්මක උපාධි ව්ැඩසටහන්ත් සඳහා අතයඅව්ශය උපකරණ ප්රසම්පාද්නය   

(3) ඉදිකිරීම් ව්යාපෘති සඳහා උපයේශන යස්ව්ා  

(4) ව්යඹ විශ්ව්විද්යාලයීය නගර සංව්ර්ධන ව්යාපෘතියේ  අතියර්ක ව්ැඩ   

ව්යාපෘතියේ මුළු පිරිව්ැය ඇමරිකන්ත් යඩාලර් මිලියන 60 ( යසෞදි රියාල් මිලියන 225) ව්න අතර එයින්ත් ආසන්ත්න 

ව්ශයයන්ත්  ඇමරිකන්ත් යඩාලර් මිලියන  28ක් (රු.මි. 105ක්) සංව්ර්ධනය සඳහා ව්න යසෞදි අරාබි පද්නම මඟින්ත් 

මූලයයනය කරනු ඇත. 

 

1.8.  අයවැය යයෝජනා යටයත් ක්රියාත්මක වන වයාපෘති 

 

 රුහුණ විශ්වවිද්යාලයේ වවද්ය පීඨය සඳහා මහල් යද්ාලහක ය ාඩනැගිල්ලක් ඉදි කිරීයේ වයාපෘතිය 
 

2017 ව්සයර් අයව්ැය යයෝජනාව්ක් මත ක්රියාත්මක ව්න යමම ව්යාපෘතියේ මුළු පිරිව්ැය රු.මි. 1,179 කි. ව්ර්ග 

මීටර් 8,199ක ව්පසරියකින්ත් යුක්ත වූ ව්යාපෘතිය සඳහා 2020 ව්ර්ෂය යව්නුයව්න්ත් රු. මි. 400ක් යව්න්ත් කර ඇති 

අතර 2020.12.31 ව්න විට රු. මි. 515.15ක මුද්ලක් ල ා දී ඇත. පළමු යකාන්ත්රාත්කරු ට ව්ැඩ ආරම්  කිරීයම් 

අත්තිකාරම යලස 2018.01.17 දින රු. මි . 187ක මුද්ලක් ල ා දී තිබුණී. ව්යාපෘතිය ක්රියාත්මක කිරීයම් අඩු ප්රගතිය  

නිසා 2019.12.23 දින පලමු යකාන්ත්රාත් ගිවිසුම අව්ලංගු කර 2020.07.09 ව්න දින ව්යාපෘතියේ නව් 

යකාන්ත්රත්ුව් ප්රද්ානය කරන ලදී. 2020 .12.31 ව්න විට ව්යාපෘතියේ ය ෞතික ප්රගතිය 20%ක මට්ටමක පව්තී. 

ව්යාපෘතිය නිම කිරීයමන්ත් පසු ඇුලත් කර ගන්ත්නා ජව්ද්ය සිසුන්ත් සංඛ්යාව් 160සිට ව්සරකට සිසුන්ත් 10  ැගින්ත් 

ව්සර 4ක් ුලදී සිසුන්ත් 40කින්ත් ව්ැඩි කර ව්ාර්ිකව් ඇුලත් කර ගන්ත්නා සිසුන්ත් ගණන 200 ක් කිරීමට යයෝජිතය. 

 

යස්නක බිබියල යගාඩනැගිල්ල - සම යසෞඛ්ය විද්යා 

පීඨය - යප්තරායද්ණිය වි. ඇ.පි.රු.මි. 77 
තාක්ෂණ පීඨය - රුහුණ වි. ඇ.පි.රු.මි. 390 



 
අධ්යාපන අමාත්යාාංශය - උසස් අධ්යාපන                                             වාර්ෂික කාර්ෂය සාධ්න වාර්ෂත්ාව-2020 

උසස් අධයාපන   21 
 

 

 රුහුණ විශ්වවිද්යාලයේ වවද්ය පීඨය සඳහා මහාචාර්ෂය ඒකකයක් ඉදි කිරීයේ වයාපෘතිය 

2018 අයව්ැය යයෝජනාව්ක් අනුව් ක්රියාත්මක ව්න යමම ව්යාපෘතියේ මුළු පිරිව්ැය අගය රු.මි. 1,300 ක් ව්න යමම 

ව්යාපෘතියේ ඉදියකයරන යගාඩනැගිලි ව්ල ව්පසරිය ව්ර්ග අඩි 110,655.64 කි. යමම ව්යාපෘතියයහි 

යකාන්ත්රාත්ුව්  2019.06.24 දින ප්රද්ානය කර ඇත.යමම ව්යාපෘතිය අව්සන්ත් ව්න විට ජව්ද්ය අධයාපන 

ක්යෂ්රයේ පශ්චාත් උපාධි ල ා ගැනීයම් පහසුකම් ව්ැඩි දියුණු කිරීම, අධයන කටයුු සඳහා අව්ශය යටිතල 

පහසුකම් ල ා දිම, යසෞඛ්ය ක්යෂ්රයේ යටිතල පහසුකම්, විද්යාගාර සහ ය ෞතික සම්පත් ව්ර්ධනය කිරීම ආදී 

අරමුණු ඉටු කර ගැනිමට අයප්තක්ිතය. 2020 ව්සර යව්නුයව්න්ත් අත්තිකාරම් මුද්ල් යලස රුපියල් මිලියන 131.7 

නිද්හස් කර ඇත. 2020.12.31 ව්න විට ව්යාපෘතියේ ය ෞතික ප්රගතිය 20%ක මට්ටමක පව්තී 

 
 

 රුහුණ විශ්විද්යාලයේ නාවුක අධ්යයන මධ්යස්ථානය ඉදි කිරීයේ වයාපෘතිය 

2018 අයව්ැය යයෝජනාව්ක් අනුව් ක්රියාත්මක ව්න යමම ව්යාපෘතියේ මුළු පිරිව්ැය අගය රු.මි. 943ක් ව්න යමම 

ව්යාපෘතියේ ඉදියකයරන යගාඩනැගිලි ව්ල ව්පසරිය ව්ර්ග මීටර් 4,449 කි. යමම යකාන්ත්රාත්ුව් 2019.05.28  

දින ප්රද්ානය කර ඇත .යමහි ඉදිකිරීම් කටයුු ස්ථාන යද්කක සිදුව්න අතර හපුගල සිදුව්න ඉදිකිරීම් කටයුු 

2019.08.01 ව්න දින ද් මාගාල්යල් සිදුව්න ඉදිකිරීම් කටයුු 2019.12.01 ව්න දින ද් ආරම්  කර ඇත. ව්යාපෘතිය 

කඩිනමින්ත් නිමකිරීම සද්හා අව්ශය මුලය ප්රතිපාද්න මහා  ාණ්ඩාගාර යයන්ත් ඔක්යතෝම් ර් මාසයේ සිට ල ාදීයමන්ත් 

පසුව් 2020 ව්සර යව්නුයව්න්ත් අත්තිකාරම් මුද්ල් යලස රුපියල් මිලියන 223.83 නිද්හස් කර ඇත. යමම ව්යාපෘතිය 

යටයත් රුහුණ විශ්ව්විද්යාලයේ ඉංජියන්ත්රු පීඨය සඳහා නාවුක ඉංජියන්ත්රු සහ නාවුක ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පය යන 

පාඨමාලා සඳහා පහසුකම් සැපයීම, යාරා ඉදිකිරීයම් කටයුු සඳහා පර්යේෂණ සහ සංව්ර්ධන පහසුකම් සැපයීම, 

එම අධයයන කටයුු සඳහා ශිෂයයන්ත්ට අව්ශය යටිතල පහසුකම් සැපයිම ආදී අරමුණු ඉටු කර ගැනිමට අයප්තක්ෂා 

කරන අතර විශ්ව්විද්යාලය සඳහා සිසුන්ත් ඇුලත් කර ගැනීම සිසුන්ත්100 යද්යනකුයගන්ත් පමණ ඉහල යනු ඇතැයි 

ද් අයප්තක්ෂා කරයි. යම් ව්නවිට ව්යාපෘතිය ඉතා සුටුද්ායක අන්ත්ද්මින්ත් නිමකරමින්ත් පව්තී. 2020.12.31 දිනය 

ව්නවිට 30% ඉලක්කගත ප්රගතියකින්ත් 29.2% ප්රගතියකට ළගා වී ඇත 

 රුහුණ විශ්විද්යාලයේ සම යසෞඛ්ය විද්යා පීඨය ඉදි කිරීයේ වයාපෘතිය 

2019 අයව්ැය යයෝජනාව්ක් අනුව් ක්රියාත්මක ව්න යමම ව්යාපෘතියේ මුළු පිරිව්ැය අගය රු.මි. 3,000 ක් ව්න යමම 

ව්යාපෘතියේ ඉදියකයරන යගාඩනැගිලි ව්ල ව්පසරිය ව්ර්ග අඩි 117,929.60 කි. යමම ව්යාපෘතිය සඳහා 

2020.11.24 දිනැතිව් යකාන්ත්රාත්ුව් ප්රද්ානය කරන ලදී.  2020 ව්සර යව්නුයව්න්ත් අත්තිකාරම් මුද්ල් යලස රුපියල් 

මිලියන 134.69 නිද්හස් කර ඇති අතර  ඉදිකිරීම් කටයුු සිදු කරමින්ත් පව්තී.  

 
 

 සබර මුව විශ්වවිද්යාලයේ වවද්ය පීඨය ඉදි කිරීයේ වයාපෘතිය 

2018 අයව්ැය යයෝජනාව්ක් අනුව් ක්රියාත්මක ව්න යමම ව්යාපෘතිය අදියර 03ක් යටයත් ක්රියාත්මක යේ.  යමම 

ජව්ද්ය පීඨය ස්ථාපිත කිරීයමන්ත් පසුව් ව්සරකට ජව්ද්ය පීඨය සඳහා ඇුලත් ව්න ශිෂය සංඛ්යාව් 75 – 100ත් 

අතර යේ. ජව්ද්ය පීඨයේ සියළුම ඉදි කිරීම් අව්සන්ත් වූ පසුව් රත්නපුර ශික්ෂණ යරෝහයල් යටිතල පහසුකම්, 

ජව්ද්ය යස්ව්ා සැපයීම් ,සායනික ක්රියාකාරකම් ප්රව්ර්ධනය සහ සමාජ සු  සාධනය  ඇුළු සියළුම අංශව්ල 

ප්රගතියක් අයප්තක්ෂා යකයර්. 
 

පළමු අදියර - යමම අදියර යේශීය අරමුද්ල් යටයත් මූලයනය කරන අතර මුළු පිරිව්ැය අගය රු.මි. 3,070කි. යම් 

ව්න විට ඉදි කිරීම් සිදු කරන යමම ව්යාපෘතිය යව්නුයව්න්ත් 2020 ව්සර සඳහා රු. මි. 270 මුද්ලක් යව්න්ත් කර ඇති 

අතර 2020.12.31 ව්න විට ව්යාපෘතියේ ය ෞතික ප්රතිය 17%ක මට්ටමක පව්තී. 2020.12.31 ව්න විට ව්යාපෘතියේ 

සමස්ථ වියද්ම රු. මි. 117 කි. 
 

යද්වන අදියර - සවුදි සංව්ර්ධන අරමුද්ල මඟින්ත් මූලයනය කරන යමම ව්යාපෘතියේ මුළු පිරිව්ැය රු. මි. 9,096 කි. 

යමම ව්යාපෘතියේ ඉදියකයරන යගාඩනැගිලි ව්ල ව්පසරිය ව්ර්ග මීටර් 38, 000 කි. ණය ගිවිසුම  ලපැව්ැත්යව්න 

දිනය 2019.12.19 ව්න අතර එතැන්ත් පටන්ත් ක්රියාත්මක ව්න ව්යාපෘතියේ උපයේශන යස්ව්ා ආයතනය මඟින්ත් 

අව්ශය ඉදිකිරීම් සැලසුම් කරමින්ත් පව්තී. 2021 ව්සර අව්සාන ව්න විට ඉදිකිරීම් කටයුු ආරම්  කිරීමට සැලසුම් 

කර ඇත. 2020 ව්සර සඳහා රු. මි. 2 ක් යව්න්ත් කර ඇති අතර 2020.12.31 ව්න විට ව්යාපෘතියේ සමස්ථ වියද්ම 

රු. මි.  2.5කි. 
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උසස් අධයාපන   22 
 

 
 

යත්වන අදියර - යද්ව්න අදියර ක්රියාත්මක වී අව්සන්ත් වූ පසුව් යමම අදියර පිලි ඳව් සලකා  ැලීමට නියමිතය. 

 

 ශ්රී ජයවර්ෂධ්නපුර විශ්වවිද්යාලයේ State of the Art විද්යා ාරය ඉදි කිරීයේ වයාපෘතිය 
 

2019 අයව්ැය යයෝජනාව්ක් අනුව් ක්රියාත්මක ව්න යමම ව්යාපෘතියේ මුළු පිරිව්ැය අගය රු.මි. 614ක් ව්න අතර 

එයින්ත් පරීක්ෂණාගාරය ස්ථාපිත කිරීයම් ඉදිකිරීම් කටයුු සඳහා රු.මි.214 ක් ද් විද්යාගාර උපකරණ මිලදී ගැනීම 

සඳහා රු.මි.400ක් යව්න්ත් කර ඇත. උපකරණ මිලදී ගැනීම සඳහා 2020 ව්ර්ෂයේ රුපියල් මිලියන 180 ක් යව්න්ත් 

කර තිබූ අතර 2020 ව්සයර් යද්සැම් ර් මස 31 ව්න දින ව්න විට ව්යාපෘතියේ සමස්ථ වියද්ම රුපියල් මිලියන 

202කි. යම් ව්න විට ව්යාපෘතියේ උපකරණ මිලදී ගැනීම නිම කර ඇත. 

යමම ව්යාපෘතියේ පරීක්ෂණාගාරයේ යගාඩනැගිලි ඉදි කිරීයම් කටයුු සඳහා අමාතය මණ්ඩල සංයේශය ඉදිරිපත් 

කිරීමට කටයුු යකයරමින්ත් පව්තී. 
 

 යමාරටුව විශ්වවිද්යාලයේ වවද්ය පීඨය ඉදි කිරීයේ වයාපෘතිය 

2018 අයව්ැය යයෝජනාව්ක් අනුව් ක්රියාත්මක කිරීමට යයෝජනාවී ඇත. යමම ව්යාපෘතියේ මුළු පිරිව්ැය අගය රු. 

මි. 5,985 කි.  යම් සඳහි අව්ශය යගාඩනැගිලි කුලී පද්නම මත ල ා ගැනීමට සහ ඉඩම් මිලදී ගැනීම් ඇුලු අද්ාල 

කටයුු සඳහා අමාතය මණ්ඩල අනුමැතිය ල ා ගැනීයම් කටයුු සිදු යව්මින්ත් පව්තී. 
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02. පරිච්ඡේදය - ප්රගතිය හා ඉදිරි දැක්ම 

 

2. 1. ආාංශික ප්රගතිය 
 

2.1.1. පාලන අාංශය 
 

1. විශ්වවිදයාල ප්රතිපාදන ඡකාමිෂන් සභාඡේ 876 චක්රඡේඛයට අදාලව  විශ්වවිදයාල සහ   ආයත්නවල 

ත්නතුරු පුරප්පාඩු පිරවීම  

 

 

විශ්වවිදයාලය ඡහෝ ආයත්නය අනුමැතිය ලබා දී ඇති ත්නතුරු සාංඛයාව 
කළමනාකරණ සහකාර  490 
පුහුණු කාර්මික නිලධාරි 102 

ක්ෂේත්ර අධීකෂක II ්රේණිය 03 

පුසේතකාල ්තාරතුරු සහකාර ්රේණිය III  60 

දුරකථන ක්රියාකරු - පිළිගැනී්ේ නිලධාරි ්රේණිය III  03 

රියදුරු ්රේණිය II  83 

පුසේතකාලය සහායක  74 
ආරකෂක නියාමක  197 
කළමනාකරණ සහකාර (ගබඩා භාරකරු III)  11 

ගාඩ්නර්ම ්රේණිය II  11 

පශේචාත් මරණ කේකරු  09 
බුචර්ම ්රේණිය III  02 

්හද නිලධාරි (්ඩන්ටල්)  17 
කාර්මයාල යන්ත්ර ක්රියාකරු 02 
විදුලි කාර්මික  01 
යන්ත්ර ක්රියාකරු  03 
වැඩ සහයක 359 
විදයාගාර සහායක 136 
රැකබලාගන්නා /අරකකැි 23 
කළමනාකරණ සහකාර (සරප්) 15 
තාකෂණික නිලධාරි 188 
කිරි ්දාවන්නා 02 
රිය සහායක 01 
තණ්කාල කපන්නා 02 
ක්රීඩා මණ්ඩල සහායක 05 
සතුන් රැකබලාගන්නා 01 
පැල තවාන්කරු 01 
ට්රැකටර්ම ක්රියාකරු 03 
සහායක(්සෞඛ්ය ්සේවා) 06 
ජල නල ක්රියාකරු 04 
ගසේ කපන්නා 03 
ජීවිතාරත්ෂක නිලධාරි 02 

පළි්බෝධ පාලන කේකරු 01 

්සෞඛ්ය ්සේවා කේකරු 23 

ක්රීඩා මණ්ඩල සහායක 03 

පින්තාරුකරු 03 

ගබඩාකරු 01 

එකතුව 1,850 
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2 පුහුණු වැඩසටහන් 
 

්මම අමාතයාාංශ්ේ නිලධාරීන් 2020 වර්මෂය තුළදී ් ේශීය පුහුණු සඳහා ් යාමු කර ඇති අතර එම ් තාරතුරු පහත 

පරිදි ්ේ. 

 

ඡේශීය පුහුණු වැඩසටහන්  

පුහුණු වැඩසටහන පුහුණු වැඩසටහන් 

සාංඛයාව 

සහභාගි වූ නිලධ්ාරීන් 

සාංඛයාව 

අමාත්යාාංශඡයන් දරන ලද 

වියදම (රු) 

්ේශීය පුහුණු වැඩසටහන් 08 50 506,000.00 

 

3  සහනදායි පදනම මත් ඡමෝටර්ෂ රථ බලපත්ර නිකුත් කිරීම 

මුදල් හා ජනමාධය අමාතයාාංශ්ේ ්ල්කේ විසින් 2018.02.15  දින නිකුත් කරන ලද ්වළඳ හා ආ්යෝජන 

ප්රතිපතිපත්ති චක්ර්ල්ඛ් අාංක.01/2018  හා 2018.06.08  දින නිකුත් කරන ලද 01/2018 (I) චක්ර්ල්ඛ් අනුව ්මම 

අමාතයාාංශය විසින් 2020 වර්මෂ්ේදී සහනදායි පදනම මත ්මෝටර්ම රථ බලපත්ර නිකුත් කරන ලදී.ඒ අනුව උසසේ 

අධයාපන අාංශ්ේ, උසසේ අධයාපන අාංශය  යට්ත් පවතින විශේවවිදයාල, ශ්රී ලාංකා උසසේ තාකෂණ අධයාපන 

ආයතනය සහ විශේවවිදයාල ප්රතිපාදන ්කාිෂන් සභාව යට්ත් පවතින විශේවවිදයාල හා අ්නකුත් උපාධි 

ආයතනවල අධයයන කාර්මය මණ්ඩලවල,අනධයයන කාර්මය මණ්ඩලවල ්ජයෂේඨ මට්ටමට අයත් විධායක 

තනතුරක  ් සේවය කරන සුදුසුකේ ලබන නිලධාරීන් සඳහා ඉහත සඳහන් චක්ර්ල්ඛ් යට්ත් 2020 වර්මෂ්ේදී නිකුත් 

කරන ලද සහනදායි ්මෝටර්ම රථ බලපත්ර පහත වගු්ේ සඳහන් ්ේ. 

 

විශ්වවිදයාලය/ආයත්නය උසස් අධ්යාපන,ත්ාක්ෂණ හා 

නඡවෝත්පාදන අමාත්යාාංශය 

අධ්යාපන 

අමාත්යාාංශය  

මුළු 

ගණන 

උසසේ අධයාපන අාංශය 04 01 05 

්ප්රා්දණිය විශේවවිදයාලය 40 30 70 

ශ්රී ජයවර්මධනපුර විශේවවිදයාලය 30 24 54 

කැළණිය විශේවවිදයාලය 19 18 37 

රුහුණ විශේවවිදයාලය  21 21 42 

්කාළඹ විශේවවිදයාලය 28 15 43 

යාපනය විශේවවිදයාලය 19 32 51 

ශ්රී ලාංකා විවෘත විශේවවිදයාලය 20 06 26 

්මාරටුව විශේවවිදයාලය 16 19 35 

ශ්රී ලාංකා සබරගමුව වි. වි. 21 08 29 

ශ්රී ලාංකා අග්නනිදිග විශේවවිදයාලය 04 07 11 

ශ්රී ලාංකා නැ්ගනහිර වි. වි. 09 09 18 

ශ්රී ලාංකා වයඹ විශේවවිදයාලය 13 05 18 

ශ්රී ලාංකා රජරට විශේවවිදයාලය 07 09 16 

්සෞන්දර්මයය කලා වි. වි. 11 06 17 

ශ්රී ලාංකා ඌව ්වල්ලසේස වි. වි. 06 04 10 

ශ්රී ලාංකා ්බෞේධ හා පාලි වි. වි. 09 - 09 

ශ්රි ලාංකා භිකු විශේවවිදයාලය 01 - 01 

ශ්රී ලාංකා උසසේ තාකෂණ අධයාපන 
ආයතනය 

11 07 18 

්ේශීය වවදය විදයා ආයතනය 06 - 06 

විශේවවිදයාල ප්රතිපාදන ්කාිෂන් සභාව 02 - 02 
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වේනියා මණ්ඩපය- යාපනය විශේවවිදයාලය 05 01 06 

ගේපහ වික්රමාරච්චි ආයුර්ම්ේද ආයතනය 02 02 04 

්කාළඹ විශේවවිදයලීය පරිගණක 
අධයයනායතනය 

- 01 01 

කාර්මික තාකෂණ ආයතනය 04 - 04 

මානව සේපත් අභිවර්මධන ආයතනය 01 - 01 

තාකෂණ ආයතනය - ්මාරටුව 
විශේවවිදයාලය 

02 - 02 

ජාතික ඉාංජී්න්රු පර්ම්ේෂණ හා සාංවර්මධන 
මධයසේථානය 

01 - 01 

වයාපාර කළමනාකරණ ජාතික ආයතනය 01 - 01 

ශ්රී ලාංකා සාගර විශේවවිදයාලය 05 - 05 

ශ්රී ලාංකා ප්රිති ආයතනය 05 - 05 

ත්රිකුණාමල මණ්ඩපය - නැ්ගනහිර 
විශේවවිදයාලය 

01 02 03 

ශ්රී ලාංකා වෘත්තිය තාකෂණ විශේවවිදයාලය 04 - 04 

්කාළඹ විශේවවිදයාලීය - කෘෂි තාකෂණික 
සහ ග්රාමීය විදයා ආයතනය 

- 01 01 

ශ්රි පාලි මණ්ඩපය- ්කාළඹ විශේවවිදයාලය - 01 01 

මුළු ගණන 328 229 557 
 

 

4  රාජකාරි විඡේශ ගමන් බලපත්ර 
 

උසසේ අධයාපන අාංශ්ේ නිලධාරීන් ඇතුලු රාජකාරි වි්ේශ ගමන් බලපත්ර ලබාගැනී්ේ සුදුසුකේ සේූර්මණ කරන 

ලද විශේවවිදයාල පේධති්ේ නිලධාරීන් සඳහා 2020  වර්මෂය තුළ පහත පරිදි රාජකාරි වි්ේශ ගමන් බලපත්ර නිකුත් 

කර ඇත.  

 

5.  2020 වර්ෂෂය තුළ ශ්රී ලාංකා පුරවැසියකු ඡනාවන ආරාධිත් ආචාර්ෂය වරුන්ඡේ ඡස්වාව ලබා ගැනීම 

විශ්වවිදයාලය ඡහෝ ආයත්නය සාංඛයාව 

්ප්රා්දණිය විශේවවිදයාලය 01 
 

 

6. 2020 වර්ෂෂය තුළ අමාත්ය මණ්ඩල සාංඡේශ, පාර්ෂිඡේන්තු ප්රශ්න, මහජන ඡපත්සේ කාරක සභා 

විස්ත්රය ප්රමාණය 

අමාතය මණ්ඩල කාර්මයාලයට ්යාමු කර ඇති අමාතය මණ්ඩල සාං්ේශ සාංඛ්යාව 72 

2020.12.31 දකවා තීරණ ලැබී ්නාමැති අමාතය මණ්ඩල සාං්ේශ සාංඛ්යාව 20 

පිළිතුරු සපයා ඇති පාර්මලි්ේන්තු ප්රශේන සාංඛ්යාව 03 

පිළිතුරු සපයා ඇති සේථාවර නි්යෝග යට්ත් අසනු ලබන ප්රශේන  03 

2020 වර්මෂය තුළ මහජන ්පත්සේ කාරක සභා්වන් ලැබුණු ලිපි  01 

2020 වර්මෂය තුළ වාර්මතා යවන ලද මහජන ්පත්සේ කාරක සභා ලිපි  01 

උසස් අධ්යාපන අාංශඡේ නිලධ්ාරීන් 

ඡවත් රාජකාරි විඡේශ ගමන් බලපත්ර 

නිකුත් කර ඇති ප්රමාණය  

විශ්වවිදයාල පේධ්තිඡේ නිලධ්ාරීන් ඡවත් 

රාජකාරි විඡේශ ගමන් බලපත්ර නිකුත් කර 

ඇති ප්රමාණය 

එකතුව 

- 02 02 
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7. ඡත්ාරතුරු පනත් අනුව ක්රියා කිරීම 

2016 අාංක 12 දරන ්තාරතුරු දැනගැනී්ේ අයිතිවාසිකේ පිළිබඳ පනත ප්රකාරව මහජනතාව විසින් ඉඳිරිපත් 

කරන ලද ්තාරතුරු ඉල්ලීේ සේබන්ධව 2020 වර්මෂය තුළ ක්රියා කිරීම පහත සාරාාංශ කර ඇත. 

8. විශ්වවිදයාල හා උසස් අධ්යාපන ආයත්නවලට අදාළ වාර්ෂික ගිණුේ හා පාලන වාර්ෂත්ා  

අධයාපන අමාතයාාංශ්ේ, උසසේ අධයාපන අාංශය යට්ත් පවතින විශේවවිදයාල, උසසේ තාකෂණ අධයාපන 

ආයතනය සහ විශේවවිදයාල ප්රතිපාදන ්කාිෂන් සභාව යට්ත් පවතින රාජය විශේවවිදයාල සහ උසසේ අධයාපන 

ආයතනයද ඇතුළුව ආයතන 38ක 2020.12.31 දින වන විට වාර්මෂික වාර්මතා හා ගිණුේ පාර්මලි්ේන්තුවට ඉදිරිපත් 

කිරීම.   

 

වර්ෂෂය විස්ත්රය ප්රමාණය 

2020 අමාතය මණ්ඩලය ්වත ඉදිරිපත් කර ඇති වාර්මෂික වාර්මතා  08 

පාර්මලි්ේන්තුව ්වත භාර දී ඇති වාර්මෂික වාර්මතා  04 

එකතුව 12 
 

9.  ආරක්ෂක හා සනීපාරක්ෂක ඡස්වා ඇතුළු සියළුම නඩත්තු වියදේ 
 

කාර්ෂයය  2020 වසඡර්ෂදී දරන ලද වියදම සහ 

පියවන ලද බිේපත් සාංඛයාව (රු.) 
ආරකෂක ්සේවා 4,077,227.01 

සනීපාරකෂක ්සේවා   4,198,068.82 

තැපෑල 257,632.50 

යන්ත්ර හා යන්්ත්රෝපකරණ නඩත්තු වියදේ 1,702,370.43 

්ගාඩනැගිලි හා ඉදිකිරීේ නඩත්තු වියදේ 8, 222,635.69 

විදුලිය 7,461,230.28 

ජලය  296,046.33 

කාර්මයාල දුරකථන හා ෆැකසේ  1,493,877.39 

අමාතයාාංශ අන්තර්මජාල සේබන්ධතා   3,830,935.37 

එකතුව 23,317,388.13 
 

10.   ප්රවාහන පහසුකේ සැපයීම  
 

2020 වර්මෂ්ේදි අමාතයාාංශයට අවශය ප්රවාහන පහසුකේ සැපයීම  
 

කාර්ෂයය 2020 වර්ෂෂඡේ  වියදම (රු.) 

සාංිත වාහන සඳහා ඉන්ධන සැපයීම හා අති්ර්මක ඉන්ධන සැපයීම 1,971,426.35 

වාහන ්සේවා කිරීම හා  අළුත්වැඩියා කිරීම 4,842,929.83 

නිල වාහන හිි නිලධාරීන් සඳහා ඉන්ධන දීමනා ්ගවීම, අති්ර්මක ඉන්ධන ලබා 
දීම හා ඉන්ධන බිල්පත් ප්රතිූර්මණය කිරීම 

5,639,637.47 

වාහන රකෂණය කිරීම හා අදාළ බලපත්ර ලබා දීම සේබන්ධ කටයුතු  746,485.14 

දුේ පරීකෂණ  17,370.00 

රියදුරන් සඳහා අතිකාල හා ගමන් වියදේ 2,527,926.62 

වාහන සඳහා ටයර්ම, ටියුබ්, බැටරි හා අ්නකුත් උපාාංග සපයා දීම 816,548.38 

එකතුව 16,562,323.79 

    වර්ෂෂය තුළදී ලද මුළු 

 ඉේීේ සාංඛයාව 

සපයන ලද  

ඡත්ාරතුරු ප්රමාණය 

ඡවනත් ආයත්න ඡවත්  

ඡයාමු කරන ලද  

ඡත්ාරතුරු ප්රමාණය 

2020 වර්ෂෂඡේ 

අභියාචන සාංඛාව 

26 20 06 00 
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11. 2020 වර්ෂෂඡේ අමාත්යාාංශඡේ නිලධ්ාරීන් සඳහා ලබා දී ඇති ආපදා ණය හා අත්තිකාරේ පිළිබඳ විස්ත්ර 
 

ණය/අත්තිකාරේ වර්ෂගය නිලධ්ාරින් 

සාංඛයාව 

ලබා දී ඇති මුදල 

(රු.) 

ආපදා ණය 53 7,532,917.60 

වි්ශේෂ අත්තිකාරේ 24 96,000.00 

උත්සව අත්තිකාරේ 27 270,000.00 

එකතුව 104 7,898,917.60 

 

12.  2020 වර්ෂෂය තුළ සිදුකරන ලද ක්රියාකාරකේ 

 

අනු 

අාංකය 
ක්රියාකාරකම ක්රියාකාරකම 

සිදු කළ දිනය 
විස්ත්රය 

1.  2020 නව වස්ර්ම රාජකාරි 
කටයුතු ආරේභ කිරී්ේ 
උත්සවය 

2020.01.01 ්ල්කේතුමා්ග්න ප්රධානත්ව්යන් ආරේභ කරන 

ලද උත්සව්ේ අමාතයාාංශ්ේ කාර්මය මණ්ඩලය 

විසින් 2020 වර්මෂයට අදාල රාජය ්සේවක 

ප්රතිඥාව ලබාදීමට අදාල කටයුතු සාංවිධානය 

කිරීම හා ඒ සඳහා සහභාගි වූ සියලු නිලධාරීන් 

්වත සාංග්රහ කටයුතු සිදු කිරීම 

2.  2020 ජාතික නිදහසේ දින 

උ්ළලට සමගාමීව ආයතන 

පිරිසිදු කිරී්ේ වැඩසටහනක 

පැවැත්වීම  

2020.02.05 / 

06 / 07 

2020.02.04 දින පැවැත්වූ 72 වන නිදහසේ දින 
සැමරුමට සමගාමීව 2020.02.05 / 06 / 07 
දිනයන්ීදී අමාතයාංශය පිරිසිදු කිරී්ේ 
වැඩසටහන් පැවැත්වීම සහ එම පිරිසිදු කිරී්ේ 
වැඩසටහන් සිදු කරන ්ලස හා ප්රගතිය වාර්මතා 
කරන ්ලස ්මම අමාතයාංශය යට්ත් ඇති 
ආයතන දැනුවත් කිරීම. 

3.  ගරු අමාතයතුමා හා 
අමාතයාංශ ්ල්කේතුමා උසසේ 
අධයාපන අාංශ්ේ රාජකාරි 
කටයුතු ආරේභ කිරීම 
්වනු්වන් උත්සවයක හා 
කාර්මය මණ්ඩල රැසේවීමක 
පැවැත්වීම 

2020.08.18 2020.08.18 දින ගරු අමාතයතුමා හා අමාතයාංශ 
්ල්කේතුමා උසසේ අධයාපන අාංශ්ේ රාජකාරි 
කටයුතු ආරේභ කිරීම ් වනු්වන් උත්සවයක හා 
කාර්මය මණ්ඩල රැසේවීමක පැවැත්වීම සඳහා 
සාංවිධාන කටයුතු හා සාංග්රහ කටයුතු සිදු කිරීම 

4.  ජාතික මට්ට්මන් ්කාවිඩ් - 

19 වවරසය මැඩපැවැත්වීම 

: “ සු්වන් සිටිමු ” ඩිජිටල් 

විසඳුම  

2020.11.20 ්ගෝලීය ්කා්රෝනා වවරස වසාංගත තත්ත්වය 
පවතින අතරතුර  ජාතික මට්ට්මන් ්කාවිඩ් - 
19 වවරසය මැඩපැවැත්වීම : “ සු්වන් සිටිමු ” 
ඩිජිටල් විසඳුම ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා 
ආයතනය ්වත ඇතුලුවන හා පිටවන ්දාරටුවල 
QR ්කතය සහිත ්පෝසේටර හා ්කටි පණිවිඩ 
ක්රම්ේදය දකවා ඇති ්පෝසේටර ්දාරටුවල 
ප්රදර්මශනය කිරීමට සැලැසේවීම.  
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2.1.2 ගිණුේ අාංශය 

2020.12.31 දිනට පුනරාවර්ෂත්න වියදේ සාරාාංශය 

                                                           (රු.මිියන) 

අයිත්මය/විස්ත්රය 2020 ශුේධ් 

ප්රතිපාදනය 

 

වියදම 

ප්රතිපාදන 

ඉතිරිය 

ප්රතිපාදන උපඡයෝජන 

 ප්රගතිය % 

   

පරිපාලන හා ආයත්නික ඡස්වා 363.00 356.56 6.44 98.2% 

පුේගල පඩිනඩි 94.45 91.63 2.82 97.0% 

්වනත් පුනරාවර්මතන වියදේ 268.55 264.93 3.62 98.6% 

උසස් අධ්යාපනඡේ ගුණාත්මක වර්ෂධ්නයට 

ආයත්නික දායකත්වය 

1,709.00 1,692.69 16.31 99.1% 

එකතුව 2,072.00 2,049.25 22.75 98.9% 
 

 

 

 

 

   

2020.12.31දිනට මූලධ්න වියදේ සාරාාංශය 

                                                                                                                                                (රු.මිියන)                                                                                                                       

අයිත්මය/විස්ත්රය 2020 ශුේධ් 

ප්රතිපාදනය 

වියදම ප්රතිපාදන 

ඉතිරිය 

ප්රතිපාදන උපඡයෝජන 

ප්රගතිය  % 

පරිපාලන හා ආයත්නික ඡස්වා 1,390.08 1,378.23 11.85 99.1% 

පුනරුත්ථාපනය හා වැඩිදියුණු කිරීේ 2.12 0.73 1.39 34.5% 

මූලධන වත්කේ අත්පත් කර ගැනීම 6.48 6.20 0.28 95.7% 

්සේවක පුහුණු වැඩසටහන් 0.78 0.77 0.01 99.1% 

විශේවවිදයාල සිසුන් සඳහා ්පාලී රහිත ලැප්්ටාප් 

ණය ලබා දී්ේ හා විශේවවිදයාලයන්හි වයි-ෆයි 

පහසුකේ නැාංවී්ේ වයාපෘතිය 

101.24 99.59 1.65 98.4% 

රුහුණ විශේවිවිදයාල්ේ වවදය පීඨ්ේ මහල් 12ක 

්ගාඩනැගිල්ලක ඉදිකිරී්ේ වයාපෘතිය 

194.00 193.85 0.15 99.9% 

සබරගමුව විශේවවිදයාල්ේ වවදය පීඨය සේථාපනය 

කිරී්ේ වයාපෘතිය 

242.19 242.00 0.19 99.9% 

කරාපිටිය ශිකෂණ ්රෝහ්ල් මහාචාර්මය ඒකකයක 

සේථාපනය කිරී්ේ වයාපෘතිය 

134.00 131.70 2.30 98.3% 

රුහුණු විශේවවිදයාල්ේ සාගර හා නාවික කටයුතු 

මධයසේථානයක සේථාපනය කිරී්ේ වයාපෘතිය 

174.99 174.91 0.08 99.9% 

්කාළඹ විශේවවිදයාල්ේ කෘෂි තාකෂණ හා ග්රාමීය 

කටයුතු අධයයන ආයතනය සඳහා සහාය 

12.00 12.00 0.00 100.0% 

කුලියාපිටිය සහ රත්නපුර ්රෝහල්වල මහාචාර්මය 

ඒකක පිහිටුවීම, රුහුණ විශේවවිදයාල්ේ සම 

්සෞඛ්ය විදයා පීඨය සාංවර්මධනය කිරීම සහ ශ්රී 

ජයවර්මධනපුර විශේවවිදයාල්ේ වවදය පීඨය සඳහා 

විදයාගාර පහසුකේ සැලසීම 

370.00 364.19 5.81 98.4% 

්කාළඹ විශේවවිදයාල්ේ වවදය පීඨ්ේ මහල් 

17ක ්ගාඩනැගිල්ලක ඉදිකිරී්ේ වයාපෘතිය 

152.28 152.28 0.00 100.0% 

උසස් අධ්යාපන සාංවර්ෂධ්න වයාපෘති 11,323.90 11,150.78 173.12 98.5% 



අධ්යාපන අමාත්යාාංශය - උසස් අධ්යාපන                                             වාර්ෂික කාර්ෂය සාධ්න වාර්ෂත්ාව-2020 
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සුනාි පුනරුත්ථාපන වයාපෘතිය 57.93 57.36 0.57 99.0% 

අග්නනිදිග විශේවවිදයාල සාංවර්මධන වයාපෘතිය 67.00 

 

49.60 17.40 74.0% 

ව්සෝ ඒෂියා වයාපෘතිය 11.50 11.48 0.02 99.9% 

පර්ම්ේෂණ හා පුහුණු සාංකීර්මණය ඉදිකිරීම - යාපනය 

විශේවවිදයාලය 

155.58 155.55 

 

0.03 

 

100.0% 

උසසේ අධයාපනය පුළුල් කිරීම හා සාංවර්මධනය 

කඩිනේ කිරී්ේ වයාපෘතිය  

2,997.67 2,997.46 0.21 100.0% 

නැ්ගනහිර විශේවවිදයාල්ේ ්සෞඛ්ය ආරකෂණ 

විදයා පීඨ්ේ ්ගාඩැනැගිලි ඉදිකිරී්ේ වයාපෘතිය 

1,205.60 1,200.60 

 

5.00 

 

99.6% 

වයඹ විශේවවිදයාලයීය නගර සාංවර්මධන වයාපෘතිය 64.75 46.53  18.21 71.9% 

විදයා හා තාකෂණ මානව සේපත් සාංවර්මධන 

වයාපෘතිය 

1,784.72 1,665.02 

 

119.70 

 

93.3% 

පිරිසිදු බලශකති තාකෂණයක සඳහා නිනිති ද්රවය 

පිළිබඳ උසසේ අධයාපන හා පර්ම්ේෂණ සහ්යෝගිත්ව 

වයාපෘතිය 

8.20 8.11 0.09 98.9% 

සේවාි විපුලානන්ද ්සෞන්දර්මය අධයයන ආයතන්ේ 

්ගාඩනැගිලි ඉදිකිරී්ේ වයාපෘතිය 

5.62 5.61 

 

0.01 

 
99.9% 

්මාරටුව විශේවවිදයාලයීය තාකෂණ ආයතනය 

සඳහා ලබාගත් ණය පියවීම  

4,845.90 4,834.03 

 

11.87 

 

99.8% 

එන්නතක හඳුන්වා දීමට ්පර සාමානය සහ ශේවසන 
ආසාදන ඇති දරුවන්්ග්න නියු්මා්කාකල් 
බැකීරියාව ති්බන ප්රමාණය හඳුනාගැනීම සඳහා 
වන PFIZER – Mumbai වයාපෘතිය - ්ප්රා්දණිය 
විශේවවිදයාලය 

0.90 0.87 0.03 96.2% 

Nephros International - ්ප්රා්දණිය 
විශේවවිදයාලය 
 

7.20 7.20 0.00 100.0% 

සබරගමුව විශේවවිදයාල්ේ වවදය පීඨය සේථාපනය 
කිරී්ේ වයාපෘතිය 
 

2.27 2.26 0.01 99.5% 

යාපනය විශේවවිදයාලය සහ බර්මින්හැේ 
විශේවවිදයාලය අතර අව්බෝධතා ගිවිසුම  
 

11.00 10.93 0.07 99.4% 

්ප්රා්දණිය හා රජරට විශේවවිදයාල සඳහා වවදය 
උපකරණ සැපයී්ේ වයාපෘතිය 
 

106.27 106.27 0.00 100.0% 

     

    (රු.ිලියන) 

අයිත්මය/විස්ත්රය 2020 ශුේධ් 

ප්රතිපාදනය 

වියදම ප්රතිපාදන 

ඉතිරිය 

ප්රතිපාදන උපඡයෝජන 

ප්රගතිය  % 

උසස් අධ්යාපනඡේ ගුණාත්මක වර්ෂධ්නයට 

ආයත්නික දායකත්වය 

600.00 531.00 69.00 88.5% 

ශ්රී ලාංකා උසසේ තාකෂණ අධයාපන ආයතනය 255.00 255.00 0.00 100.0% 

ශ්රී ලාංකා භිකු විශේවවිදයාලය 252.50 183.50 69.00 72.7% 

ශ්රී ලාංකා ්බෞේධ හා පාලි විශේවවිදයාලය 92.50 92.50 0.00 100.0% 

එකතුව (මූලධ්න වියදේ) 13,324.09 13,069.98 254.11 98.1% 



අධ්යාපන අමාත්යාාංශය - උසස් අධ්යාපන                                             වාර්ෂික කාර්ෂය සාධ්න වාර්ෂත්ාව-2020 

 

 

 30 
 

2020 වර්ෂෂය සදහා අක්මුදේ ලැබීේ විස්ත්ර 
 

අග්රිම  ගිණුේ අාංකය භාණ්ඩාගාර්යන් හා 

්වනත් මූලාර වලින්  ලද 

අකමුදල් ප්රමාණය (රු.) 

වියදේ කරන ලද 

ප්රමාණය (රු.) 

අක මුදල් 

භාවිත්ේ ප්රගතිය 

% 

7002/0000/00/0399/00/0020000 3,427,123,285.72 3,422,754,066.33 99.9% 

7002/0000/00/0254/00/0020000 3,679,796,889.36 *3,684,166,108.75 *100.1% 

7003/0000/00/0090/00/0020000 1,287,900,000.00 1,287,643,103.22 99.9% 

 
 

* උසසේ අධයාපන අාංශය සඳහා 2020 ජනවාරි සිට අ්ගෝසේතු දකවා අාංක 399 /20 දරණ අග්රිම ගිණුම යට්ත් 

අග්රිම ලැබුණු අතර, 2020/08/31 දින එහි අග්රිම ්ශේෂය භාණ්ඩාගාරය ්වත පියවී්ේදී, ්නාපියවන ලද උප / 

අතුරු අග්රිම ්ශේෂය වූ රු.4,369,219.39ට අදාල වියදේ 2020 සැප්.- ්දසැ. දකවා ක්රියාත්මක වූ අාංක 254 /20 

ගිණුේ අාංක යට්ත් ගිණුේ ගත කර ඇත.   

 

රජඡේ නිලධ්ාරීන්ඡේ අත්තිකාරේ බී ගිණුම 
 

 වියදම (රු.) ලැබීේ (රු.) හර ්ශේෂ (රු.) 

2020.12.31 දිනට සතය අගයන් 9,534,079.40 7,414,856.36 20,890,804.19 

 

• 2020 වර්මෂයට අදාලව අමාතයාාංශය සතු සියළුම වත්කේ තක්සේරු ්කාට  ගිණුේ ගත කර ඇත. 2019 

වර්මෂ්ේ භාණ්ඩ සමීකෂණ්ේ දී හඳුනාගත් භාණ්ඩ අපහරණය කිරී්ේ කටයුතු ද 2020 වර්මෂය තුලදී අවසන් 

කර ඇත. 

• 2020 වර්මෂ්ේ විගණන විමසුේ 15ක ලැබී ඇති අතර එම විමසුේ 15 සඳහා නියිත කාල්ේදී පිළිතුරු යවා 

ඇත.  

• ගිණුේ අාංශය මගින් මාසික ගිණුේ සාරාාංශ රාජය ගිණුේ ්දපාර්මත්ේන්තුව ්වත වාර්මතා කිරීම, වාර්මෂික 

ප්රතිපාදන ්වන්කර දීම, මාසික අග්රිම අවශයතාවයන්ට අනුව භාණ්ඩාගාර්යන් අග්රිම ලබා්ගන අදාල 

ආයතන ්වත නිකුත් කිරීම, අතුරු අග්රිම පවත්වා ්ගන යාම, අග්රිම සැසඳීේ සිදුකිරීම, ්පාදු තැන්පත් ගිණුේ 

හා ණය අත්තිකාරේ ගිණුේ පවත්වා්ගන යාම, වවුචර්ම සඳහා ්ගවීේ කිරී්ේ කාර්මයයන්, සරප් කටයුතු ආදී 

වදනික හා මාසික කාර්මයයන් කාලානුරූපව අප්රමාදව ඉටුකර ඇත  
 

 

2.1.3. ප්රසේපාදන අාංශය 

2020 වර්මෂය තුල අමාතය මණ්ඩලය පත්කල සේථාවර ප්රසේපාදන කිටුව හා අමාතයාාංශ ප්රසේපාදන කිටුව 

මඟින් රු.බිලි.6 වටිනාකින් යුත් ඉදිකිරීේ වයාපෘති 10 ක ප්රසේපාදන ආරේභ කර ඇත. 

විශ්ව 
විදයාලය 

වයාපෘතිය අමාත්ය 

මණ්ඞල 

අනුමැතිය 

ප්රසේපාදන 

ආරේභ 

කිරීම 

වයාපෘ

ති 

කාලය 

(මාස) 

වයාපෘති 

වටිනාකම 
රු. මි 

්කාළඹ  
 
 

කලා පීඨය සඳහා නව දිගුවක ඉදිකිරීම අදියර 1 18.09.11 20.03.05 24 581.00 

ශ්රී ලාංකා 
උසසේ 
තාකෂණ 
අධයාපන 
ආයතන
ය 

මන්නාරම උසසේ තාකෂණ ආයතනය සඳහා 
බහුකාර්මයය ්ගාඩනැගිල්ලක ඉදිකිරීම 

19.04.30 20.07.22 18 529.00 

නාවලපිටිය උසසේ තාකෂණ ආයතනය සඳහා 
බහුකාර්මයය ්ගාඩනැගිල්ලක ඉදිකිරීම 

19.04.30 20.07.22 18 529.00 
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්ප්රා්ද
ණිය 

ඉාංජි්න්රු පීඨ්ේ ්ගාඩනැගිලි සාංකීර්මණය දීර්මඝ 
කිරීම 

19.05.07 20.02.19 18 188.04 

හිල්ඩා ඔ්බ්්සේකර ශාලාව ප්රතිසාංසේකරනය කිරීම 17.07.04 20.10.20 24 182.8 

ඉාංජි්න්රු පීඨ්ේ විදුලි හා යාන්ත්රික ඉාංජි්න්රු 
්දපාර්මත්ේන්තුව දීර්මඝ කිරීීීම 

20.01.22 20.08.12 18 371.2 

රජරට කෘෂිකර්මම පීඨ්ේ විදයාගාර සාංකීර්මණය හා 
්ේශනශාලා සාංකීර්මණය ඉදි කිරීම. 

18.09.11 20.12.17 

 
30 759.00 

වයඔ ්තාරතුරු හා සන්නි්ේදන තාකෂණ 
මධයසේථානය සදහා ්ගාඩනැගිල්ලක ඉදි කිරීම 

17.03.28 20.10.12 12 212 

වයඔ 
විශේවවි
දයාල්ේ 
නගර 
සාංවර්මධ
න 
වයාපෘති
ය 

මාකදුර පරිරය සදහා ්ගාඩනැගිලි සාංකීර්මණයක 
ඉදි කිරීම 

17.03.14 20.12.17  1460 

කුලියාපිටිය පරිරය සදහා ්ගාඩනැගිලි 
සාංකීර්මණයක ඉදි කිරීම 

17.0314 20.12.17  1225 

එකතුව 6,037.04 

 

2020.01.01 දින සිට 2020.12.31 දින දකවා අමාතය මණ්ඩලය පත්කල සේථාවර ප්රසේපාදන කිටුව හා 

අමාතයාාංශ ප්රසේපාදන කිටුව මඟින් රු. බිලියන 6.4 ක හා ඇ. ්ඩා. ිලියන 51.7 වටිනාකින් යුත්  ඉදිකිරීේ 

වයාපෘති 9 ක ්කාන්ත්රාත් පිරිනමා ඇත. 

විශ්ව 
විදයාලය 

වයාපෘතිය අමාත්ය 

මණ්ඩල 

අනුමැතිය 

ප්රසේපාදන 

ආරේභ 

කිරීම 

ප්රසේපාදන 

අවසන් 

කිරීම 

වයාපෘති 

වටිනාකම  
රු. මි. 

සබරගමුව 

වවදය පීඨය සඳහා පැරා සායනික 

්ගාඩනැගිල්ල ඉදිකිරීම 

18.09.11 19.03.28 20.04.30 1096.8 

කෘෂි විදයා පීඨය සඳහා ්ගාඩනැගිලි 

සාංකීර්මණයක ඉදිකිරීම අදියර 1 

19.01.29 19.03.28 20.09.17 976.00 

 

  

විදයා හා 

තාකෂණ

ණ මානව 

සේපත් 

සාංවර්මධන 

වයාපෘතිය  

සබරගමුව විශේවවිදයාලය සඳහා තාකෂණ 

පීඨය ඉදිකිරීම 

18.07.03 19.08.07 20.09.16 10.30 

ශ්රී ජයවර්මධනපුර විශේවවිදයාල්ේ 

ඉාංජි්න්රු පීඨය ඉදිකිරීම  

18.07.03 19.08.07 20.09.16 21.40 

කැලණිය විශේවවිදයාල්ේ තාකෂණ පීඨය 

ඉදිකිරීම 

18.07.03 19.06.26 20.07.28 20.00 

ශ්රී ලාංකා 
උසසේ 
තාකෂණ 
අධයාපන 
ආයතනය  

නාවලපිටිය උසසේ තාකෂණ ආයතනය 

සඳහා බහුකාර්මයය ්ගාඩනැගිල්ලක 

ඉදිකිරීම 

19.04.30 20.07.22 20.11.06 529.00 

මන්නාරම උසසේ තාකෂණ ආයතනය 

සඳහා බහුකාර්මයය ්ගාඩනැගිල්ලක 

ඉදිකිරීම 

19.04.30 20.07.22 20.11.06 529.00 

රුහුණ සම ්සෞබය පීඨය ඉදිකිරීම අදියර 1 18.09.11 19.08.29 20.09.16 1660.00 

වයඔ  තාකෂණ පීඨය  (අදියර 2) ඉදිකිරීම  18.04.03 19.03.28 20.07.22 1696.00 

එකතුව 6,583.5 
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2.1.4. ඡත්ාරතුරු හා සන්නිඡේදන ත්ාක්ෂණ අාංශය 

්තාරතුරු හා සන්නි්ේදන අාංශය 2020 වර්මෂ්ේ දී ඉටු කරන ලද කාර්මයභාරය 
 

01. 2016 අයවැය ඡයෝජනාවලට අනුව, ලැප්ඡටාප් පරිගණක මිලදී ගැනීම සඳහා ඡපාී රහිත් ණය ලබාදීම 

යටඡත් 2020 වසඡර්ෂ ණය ලබාගත් ශිෂය සාංඛයාව සහ ඡගවා ඇති ඡපාී මුදේ ප්රමාණය 
 

මාසය ලාංකා බැාංකුව මහජන බැාංකුව 

සිසුන් සාංඛයාව ඡපාී මුදේ  (රු) සිසුන් සාංඛයාව ඡපාී මුදේ  (රු) 

ජනවාරි 7,067 2,237,192.73 2,875 374,139.63 

්පබරවාරි 6,902 2,068,822.55 2,429 320,400.10 

මාර්මතු 6,766 1,824,195.70 1,989 258,668.61 

අ්ේල් 6,723 1,814,138.34 1,767 246,425.16 

මැයි 6,576 1,719,794.02 1,512 236,003.65 

ජුනි 6,391 1,658,758.56 1,980 224,861.47 

ජුලි 6,430 1,481,144.16 1,294 200,181.63 

අ්ගෝසේතු 6,321 1,316,951.76 1,171 191,732.01 

සැප්තැේබර්ම 6,113 1,194,003.65 1,072 180,542.66 

ඔක්තෝබර්ම 5,909 1,151,163.02 988 161,308.89 

්නාවැේබර්ම 5,753 1,053,977.12 910 153,594.54 

්දසැේබර්ම 5,479 1,009,647.65 803 138,680.67 

එකතුව  18,529,789.26  2,686,539.02 

 

02. උසස් අධ්යාපන අාංශඡේ ඡවබ් අඩවිය යාවත්කාීනව පවත්වාඡගන යාම ඊට අදාළ නව ඡත්ාරතුරු ඇතුලත් 

කිරීම. 

 

 

 

  

අාංශය/ නිළධ්ාරී ඡත්ාරතුරු ප්රමාණය 

සිාංහල 

ප්රමාණය 

ඉාංග්රීසි 

ප්රමාණය 

දමිළ 

සාංවර්මධන  ්ේශීය හා වි්ේශීය සිසුන් සඳහා ශිෂයත්ව, රාජය 

්සේවකයන් සඳහා වි්ේශීය පුහුණු සැසි හා 

දැන්වීේ . 

51 51 51 

අති්ර්මක ්ල්කේ 

සාංවර්මධන 

්වබ් අඩවි්ේ මුහුණත් ්වනසේ කිරීේ අලුත් අාංග 

ඇතුලත් කිරීම හා ්වනත් ්වබ් අඩවි වලට 

සේබන්ධ කිරීේ. 

12 12 12 

මාධය  මුල්ගල් තැබීේ ,වැඩ බාර ගැනීේ ,විවෘත කිරීේ 

සේබන්ධ ජයාරූප හා ලිපි . 

43 43 43 

්තාරතුරු හා 

සන්නි්ේදන 

තාකෂණ  

ලැප්්ටාප් පරිගණක පිළිබඳ ි ළ ගණන් ලැයිසේතු ,

ශිෂය ණය වයාපෘතිය . 

28 28 28 

ප්රසේපාදන ්ටන්ඬර්ම දැන්වීේ පලකිරිම . 18 18 18 

රාජය ්නාවන 

උසසේ 

අධයාපන  

උසසේ අධයාපන අමාතයාාංශය විසින් අනුමත කරන 

ලද උපාධි පාඨමාලා ලැයිසේතු . 

47 47 47 

ශිෂය ණය වයාපෘතිය 08 08 08 

පාලන   පුරප්පාඩු පලකිරිම 05 05 05 
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03.  උසස් අධ්යාපන අාංශඡේ ඡවබ්  අඩවිය නවීකරණය කර සකස් කිරීම . 
 

්තාරතුරු සන්නි්ේදන තාකෂණ නි්යෝජිතායතන ් ේ (ICTA) දායකත්වය සහිතව, උසසේ අධයාපන අාංශ්ේ 

්වබ් අඩවිය නව මුහුණුවරකින්  සකසේ කර අවසන් කර ඇත. මීට අමතරව රාජය ්නාවන උසසේ අධයාපන 

අාංශයට අදාළ උපාධි හා උපාධි ලබා්දන රාජය ්නාවන උසසේ අධයාපන ආයතන සඳහා ද මාර්මගගත 

්තාරතුරු තාකෂණික පේධතිය ද සකසේ කර ඇත. ්ේ  වන විට උසසේ අධයාපන අාංශ්ේ නව ්වබ් අඩවිය 

නිර්මමාණය කර අවසන් කර ඇති අතර එය 2019 ්නාවැේබර්ම මස එලිදකවන ලදි. 
 

සාංවර්මධන අාංශ්ේ  ප්රධාන කාර්මයක වන වි්ේශ සිසුන් හට වීසා පත්ර දීර්මඝ කිරීම හා නිර්ම්ේශ ලබා දීම සඳහා 

නව මෘදුකාාංග පේධතියක නිර්මමාණය කිරී්ේ ක්රියාවලිය සේබන්ධව පේධති විශේ්ල්ෂණය කරින් පවතී.   

 

• උසසේ අධයාපන අාංශ්ේ පරිගණක උපාාංග සේථාවර වත්කේ ්ල්ඛ්ණය (Inventory Management 

System) මෘදුකාාංගයක සකසේ කර එයට පරිගණක සේථාවර වත්කේ ්ල්ඛ්නයට අදාල ්තාරතුරු 

ඇතුලත් කිරිම අවසාන අදිය්ර්ම පවතී 

• එම උපාාංග ලැයිසේතු අාංශ වශ්යන් පරීකෂා කර බලා ගිණුේ අාංශ්ේ ්ල්ඛ්න , ගබඩා්වහි ්ල්ඛ්න සහ 

පරිගණක සේථාවර වත්කේ ්ල්ඛ්නවල අගයන් වල නිවැරදි භාවය ්සායා බලා යාවත්කාලීන කිරිම. 

• ICTA ආයතනය සමඟ එකව මානව සේපත් කළමණාකරන නව මෘදුකාාංග පේධතියක අධයාපන 

අමාතයාාංශ්ේ උසසේ අධයාපන අාංශය සඳහා නිර්මමාණය කිරී්ේ ක්රියාවලිය සේබන්ධව පේධති 

විශේ්ල්ෂනය කරින් පවති.   

• රාජය  ්නාවන උසසේ අධයාපන ආයතන ලියාපදිාංි කිරි්ේ මාර්මගගත පේධති්ේ (Cross Government 

Document Management System)  වැඩ අවසන් කර එය පරීකෂා කිරි්ේ තත්ව්ේ පවතී. (්මය ICTA 

සහය ඇතිව ක්රියාත්මක කරන වයාපෘතියකි.) 

• 2016 අයවැය ්යෝජනාවට අනුව රාජය විශේවවිදයාලවල Wi-Fi පහසුකේ තවදුරටත් පුළුල් කිරීම සඳහා 

පහත සදහන් උසසේ අධයාපන ආයතන 2018 වර්මෂ්ේ ්තෝරා්ගන ඇත. 

o කළමණාකරන පීඨය රුහුණු විශේවවිදයාලය, මාතර.  

o ගේපහ වික්රමආරච්චි ආයුර්ම්ේද ආයතනය , කැළණිය විශේව විදයාලය. 

o නැ්ගනහිර විශේවවිදයාලය - ්චන්කලාඩී. 

o වවුනියා මණ්ඩපය , යාපනය  විශේවවිදයාලය. 

o කිලි්නාච්චි ඉාංජි්න්රු පීඨය , යාපනය විශේව විදයාලය . 

o ්හාරණ ශ්රීපාලි මණ්ඩපය, ්කාළඹ විශේව විදයාලය. 

o ත්රිකුණාමල මණ්ඩපය , නැ්ගනහිර විශේවවිදයාලය, 

්දවන අදිය්ර්මදී ් තෝරාගත් ඉහත  ආයතනවලට  Wi-Fi යටිතල පහසුකේ පුළුල් කිරි්ේ වයාපෘතිය ආරේභ 

කර එය ක්රියාත්මක කර අවසන් කර ඇත. රු. 151,568,789.18 මුදලක රජ්යන් වියදේ කරනු ලබයි. ්ේ 

සදහා ්සේවා සපයන ආයතනයක ්තෝරා්ගන ඇති අතර , ්ේ වන විට ්මම වයාපෘතිය අවසන් කර ඇත.   
 

ඡත්ාරතුරු හා සන්නිඡේදන ත්ාක්ෂණ නිඡයෝජිත් ආයත්නය මගින් ලබා දී ඇති Free Wi-Fi   පහසුකේ 

සපයන ලද විශ්වවිදයාල. 
 

දිස්ික්කය විශ්වවිදයාලය / ආයත්නය Wi-Fi ස්ථාන 

අේපාර  ශ්රි ලාංකා අග්නනිදිග විශේව විදයාලය, වයවහාරික විදයා පීඨය  2 

අනුරාධපුරය  රජරට විශේවවිදයාලය, විවෘත විශේවවිදයාලය 3 

මඩකලපුව ශ්රි ලාංකා අග්නනිදිග විශේවවිදයාලය - වයවහාරික විදයා පීඨය 1 

්කාළඹ  ්කාළඹ වි.වි, ්මාරටුව වි.වි, ්සෞන්දර්මය වි.වි, ්බෞේධ හා පාලි වි. වි  6 

ගාල්ල රුහුණු විශේවවිදයාලය - ඉාංජි්න්රු පීඨය, වවදය පීඨය 2 

ගේපහ  කැළණිය විශේවවිදයාලය, විවෘත විශේවවිදයාලය - ිරිසේවත්ත 2 

යාපනය  යාපනය විශේවවිදයාලය  1 

කළුතර  ශ්රී පාලි මණ්ඩපය - ්හාරණ  1 

නුවර ්ප්රා්දණිය විශේවවිදයාලය 2 
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අමාත්යාාංශය නිඡයෝජනය කරමින් ඡවනත් ආයත්නවල ඡස්වා සැපයීම. 

 

අමත්යාංශය/ඡදපාර්ෂත්ඡේන්තුව විස්ත්ර 

National Institute of Library & 
Information Science  

්දපාර්මත්ේන්තු  ප්රසේපාදන කිටු්ේ සාමාජික්යකු ්ලස 
ක්රියාකිරීම 

්තාරතුරු සන්නි්ේදන තාකෂණ 
නි්යෝජිතායතන ් ේ (ICTA) 

Implementation of Cross Government Digital Document 
Management & Internal Workflow System for 20 
Government Institutions- (Phase 1) 

උසසේ අධයාපන අමතයාංශය විශේවවිදයාල සඳහා Wi-Fi සේබන්ධතා පුළුල් කිරී්ේ තාකෂණික 

ඇගයිේ කිටුව නි්යෝජනය කිරීම . 

්සෞඛ්ය අමාතයාාංශය Health Information System Project MSD Project 

අධයාපන අමාතයාාංශය  Tab වයාපෘති්ේ වි්ශේෂ කිටු සාමාජික  
University of Colombo School of 
Computing 

විගණන කිටු සාමාජික / පාලක සභා සාමාජික 

 

ඡත්ාරතුරු ත්ාක්ෂණ අාංශය විසින් අමාත්යාාංශය තුල සපයන ලද ඡස්වාවන් පහත් දැක්ඡේ. 
 

ඡස්වා සැපයුේ විස්ත්රය 
වාර්ෂත්ා කරන ලද හා නිරාකරණය කරන ලද ප්රශ්න 

සාංඛයාව  ( 2020.01.01 සිට 2020.12.31 දක්වා ) 

අන්තර්මජාලට පිවිසී්ේදී ඇති ගැටළු 78 

E-Mail පිළිබද ගැටළු 90 

මෘදුකාාංග යාවත්කාලීන කිරීේ 30 

නව මෘදුකාාංග සේථාපනය කිරීේ 45 

සුළු දෘඩාාංග ගැටළු 80 

පරිගණක මුද්රණ ගැටළු 97 

පරිගණක මුද්රණ යන්ත්ර වල ඇති වන ්දෝෂ 45 

WI-FI පිළිබද ඇතිවන ගැටළු 92 

ජාලකරණ ගැටළු 65 

වවරසේ මගින් ඇති වන ගැටළු 15 

Share Folder වල ඇති වන ගැටළු 35 

N පරිගණක වලින් ඇති වන ගැටළු 50 

වාහන බලපත්ර පේධතිය සේබන්ධ ගැටළු 65 

එකතුව 787 
 

 

ඡමඡහයුේ පේධ්තිය නැවත් ස්ථාපනය කරනු ලැබූ පරිගණක සාංඛයාව ( 2020.01.01 සිට 2020.12.31) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

අාංශය පරිගණක සාංඛයාව 

සාංවර්මධන අාංශය 5 

්තාරතුරු තාකෂණ අාංශය 3 

අභයන්තර විගණනය අාංශය 1 

ගිණුේ අාංශය 4 

රජ්ේ විගණනය අාංශය 2 

ප්රසේපාදන අාංශය 2 

පාලන අාංශය 4 
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මෘදුකාාංග භාවිත්ාකර තීරු බදු රහිත් වාහන බලපත්ර නිකුත් කිරීඡේ කටයුතු වඩාත් කාර්ෂයක්ෂමව සිදු කරනු ලැඡබ්. 

මුදේ අමාත්යාාංශයට යවන වාර්ෂත්ා ස්වයාංක්රීයව ඡමම පේධ්තිඡයන් ලබා ගනු ලැඡබ්. 2020.01.01 සිට 

2020.12.31 වන දින දක්වා වාහන බලපත්ර නිකුතුව 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• සහනදායි ්මෝටර්ම රථ බලපත්ර නිකුත් කිරිම සඳහා වන Online Management system for Vehicle 

Permit නව පරිගණක මෘදුකාාංගය නිර්මමාණය කිරිම සඳහා අවශය අවශයතාවයන් හඳුනා්ගන TOR 

සකසේ කර , ලාංසු කැඳවිම සඳහා ප්රසේපාදන අාංශයට භාර දී ්ේ සඳහා ආයතනයක ්තෝරා්ගන ඇත. 

පේධතිය සකසේ කිරි්ේ කටයුතු ්ේ වන විට ආරේභ කර ඇත.  

• වි්ේශ ශිෂයත්ව සඳහා අයඳුේපත් කැඳවීම සඳහා වන Online Management System for Scholarships 

පරිගණක මෘදුකාාංගය නිර්මමාණය කිරිම සඳහා අවශය අවශයතාවයන් හඳුනා්ගන TOR සකසේ කර , 

ලාංසු කැඳවිම සඳහා ප්රසේපාදන අාංශයට භාර දී ්ේ සඳහා ආයතනයක ්තෝරා්ගන අවශය මුලික 

කටයුතු ්ේ වන විට සිදු කරින් පවති 

• අමාතයාාංශ්ේ ්සේවකයින්්ග්න ්තාරතුරු ඇතුලත් කිරිමට (HR Management System) පේධතියක 

සකසේ කිරිම. 

❖ ්මම පරිගණක මෘදුකාාංගය නිර්මමාණය කර දැනට ්තාරතුරු ඇතුලත් කර ඇත.  

• මාර්මගගත වි්ේශ නිවාඩු අනුමත කිරී්ේ පේධතිය පිලිබඳ පුහුණුව ලබා දීම 

❖ ්මම කාලය තුළ ්ප්රා්ේණිය විශේවවිදයාලය , යාපනය විශේවවිදයාලය ,සබරගමුව විශේවවිදයාලය, 

ඌව ්ේල්ලසේස විශේවවිදයාලය , ශ්රි ලාංකා අග්නනි දිග විශේවවිදයාලය , නැ්ගනහිර විශේවවිදයාලය යන 

විශේවවිදයාලවලට හා  කිලි්නාච්චි මණ්ඩපයට අවශය පුහුණුවීේ පවත්වා ඇත.  

❖ අමාතයාාංශ්ේ නිලධාරින්ට අවශය පුහුණුවීේ ද ලබා දී ඇත.  

❖ දැනට ්කාළඹ විශේවවිදයාලය,  ්බෞේධ හා පාලි විශේවවිදයාලය, ්ප්රාදනිය විශේවවිදයාලය, ශ්රි 

ජයවර්මධනපුර විශේවවිදයාලය, කැලණිය විශේවවිදයාලය, ්මාරටුව විශේවවිදයාලය, රුහුණ 

විශේවවිදයාලය, රජරට විශේවවිදයාලය, වයඹ විශේවවිදයාලය, ්සෞන්දර්මය විශේවවිදයාලය , විවෘත 

විශේවවිදයාලය හා සියළුම විශේවවිදයාල ප්රතිපාදන ්කාිසම යට්ත් පවතින පශේචාත් උපාධි 

ආයතනවලට අවශය පුහුණුවීේ පවත්වා ඇත.  

 

 

මාසය වාහන බලපත්ර නිකුතුව 

ජනවාරි  67 

්පබරවාරි  68 

මාර්මතු  36 

අ්ේල්  - 

 මැයි  24 

ජුනි  39 

ජුලි  96 

අ්ගෝසේතු  92 

සැප්තැේබර්ම  36 

ඔක්තෝේබර්ම  50 

්නාවැේබර්ම  24 

්දසැේබර්ම  25 

එකතුව 557 
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2.1.5. සාංවර්ෂධ්න අාංශය 

කුලපතිවරුන් පත් කිරීම 
 
(2020.01.01 සිට 2020.12.31 දකවා) 

විශ්වවිදයාලය කුලපති පත්වීේ දිනය 

්බෞේධ හා පාලි 

විශේවවිදයාලය 

ශ්රී ලාංකා රාමඤේඤ නිකා්ේ මහා සාංඝ සභා්ේ උත්තරීතර 

මහානායක අතිූජය අග්නගමහා පණ්ඩිත නාපාන ්ප්මසිරි 

නාහිියන් වහන්්සේ 

(2020.11.17 අපවත් වී ඇත.) 

2020.01.16 

සබරගමුව විශේවවිදයාලය මහාචාර්මය ූජය කඹුරුගමු්ේ වජිර නායක සේවාමීන්ද්රයන් 

වහන්්සේ  

2020.12.03 – 

2025.12.02 

 

 

 

උප කුලපතිවරුන් පත් කිරීම 
(2020.01.01 සිට 2020.12.31 දකවා) 
 

විශ්වවිදයාලය උප කුලපති පත්වීේ දිනය 

ශ්රී ලාංකා භිකු විශේවවිදයාලය 
 

මහාචාර්මය ූජය කනාංගමු්ේ රාහුල සේවාමීන් වහන්්සේ  2020.09.23 

්බෞේධ හා පාලි විශේවවිදයාලය මහාචාර්මය ූජය ්නළු්ේ සුමනවාංශ සේවාමීන් වහන්ස 2020.11.02 

ඌව ්වල්ලසේස විශේවවිදයාලය ආචාර්මය ්ේ.එල්. රත්න්සේකර 2020.11.04 

කැලණිය විශේවවිදයාලය ්ජයෂේඨ මහාචාර්මය එන්.ආර්ම. ද සිල්වා 2020.08.28 

යාපනය විශේවවිදයාලය මහාචාර්මය  සිව්කාලුන්දු ශ්රීසත්කුණරාජා 2020.08.28 

වයඹ විශේවවිදයාලය ්ජයෂේඨ මහාචාර්මය ්ේ.එේ.යූ.්ක. ජයසිාංහ 2020.09.08 

ශ්රී ජයවර්මධනපුර විශේවවිදයාලය ්ජයෂේඨ මහාචාර්මය සුදන්ත ලියන්ග්න 2020.09.09 

සබරගමුව විශේවවිදයාලය මහාචාර්මය ආර්ම.එේ.යූ.එසේ.්ක. රත්නායක 2020.11.03 

්සෞන්දර්මයය කලා 

විශේවවිදයාලය 

්ජයෂේඨ මහාචාර්මය ආර්ම.පී. මහාලියනාරච්චි  2020.10.13 

්මාරටුව විශේවවිදයාලය ්ජයෂේඨ මහාචාර්මය එන්.ඩී. ගුණවර්මධන 2020.09.03 
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විඡේශ නිවාඩු 

 

 

 

  

විශේවවිදයාල හා උසසේ අධයාපන  ආයතනයන්හි අධයයන සහ අනධයයන කාර්මයමණ්ඩලය සඳහා නිවාඩු 

අනුමැතිය ලබා දීම  

(2020.01.01 සිට 2020.12.31 දකවා) 

විශ්වවිදයාලය/ආයත්න 
රාජකාරි  
නිවාඩු 

ඡපෞේගික 
 නිවාඩු 

එකතුව 

විශේවවිදයාල ප්රතිපාදන ්කාිෂන් සභාව - 01 01 

ශ්රි ලාංකා භිකු විශේවවිදයාලය 02 03 05 

්බෞේධ හා පාලි විශේවවිදයාලය 07 06 13 

්කාළඹ විශේවවිදයාලය 96 76 172 

්ප්රා්දණිය විශේවවිදයාලය 103 63 166 

කැලණිය විශේවවිදයාලය 29 14 43 

ශ්රි ජයවර්මධනපුර විශේවවිදයාලය 18 37 55 

්මාරටුව විශේවවිදයාලය 30 36 66 

රුහුණ විශේවවිදයාලය 21 28 49 

යාපනය විශේවවිදයාලය 27 19 46 

ශ්රි ලාංකා නැ්ගනහිර විශේවවිදයාලය 15 07 22 

විවෘත විශේවවිදයාලය 22 18 40 

සබරගමුව විශේවවිදයාලය 18 09 27 

ශ්රි ලාංකා අග්නනිදිග විශේවවිදයාලය 14 17 31 

්සෞන්දර්මය කලා විශේවවිදයාලය 03 36 39 

රජරට විශේවවිදයාලය 08 02 10 

වයඹ විශේවවිදයාලය 16 12 28 

ඌව ්වල්ලසේස විශේවවිදයාලය 01 - 01 

වවුනියා මණ්ඩපය 03 03 06 

ගේපහ වික්රමාරච්චි ආයුර්ම්ේද විදයායතනය  - 02 02 

සේවාි විපුලානන්ද ආයතනය  03 05 08 

්බෞේධ හා පාලි  පශේචාත් උපාධි ආයතනය  - - - 

පුරාවිදයා පශේචාත් උපාධි ආයතනය  - 02 02 

ඉාංග්රීසි පශේචාත් උපාධි ආයතනය  01 01 02 

පශේචාත් උපාධි කළමනාකරණ ආයතනය  - - - 

ශ්රි ලාංකා උසසේ තාකෂණ අධයාපන ආයතනය  - 07 07 

එකතුව 437 404 841 
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• විඡේශ අධ්යාපන ඒකකය 

 

01. ශිෂයත්ව වැඩසටහන් ක්රියාත්මක කිරීම 
 

ශ්රි ලාාංකික සිසුන් සඳහා වි්ේශ ශිෂයත්ව අවසේථාවන් ලබාදීම 
 

වි්ේශීය රටවල උසසේ අධයාපනය සඳහා ඉඩ ප්රසේථා ලබා ්දින් වාර්මෂිකව සෘජු සහ වක්රව වි්ේශීය ප්රථම හා 

පශේචාත් උපාධි ශිෂයත්ව පිරිනැමීම ්මම අමාතයාාංශය මඟින් සිදු කරනු ලබන ප්රමුඛ්තම කාර්මයයකි. ප්රථම උපාධි 

ශිෂයත්ව ලබා ්දනු ලබන රටවල් වන්්න් බාංගලා්ේශය, ඉන්දියාව, චීනය, සර්මබියාව, කියුබාව, රුසියාව, 

පකිසේථානය, වියට්නාමය, ජපානය, චීනය ්ේ. පශේචාත් උපාධි ශිෂයත්ව ලබා ්දනු ලබන රටවල් වන්්න් 

ඉන්දියාව, චීනය, ජපානය, රුසියාව, නවසීලන්තය, එකසත් රාජධානිය ්ේ.  

 

ශිෂයත්ව සඳහා සිසුන් ඡත්ෝරා ගැනීඡේ ක්රියාවිය:- 

අදාල ශිෂයත්ව පිළිබඳ ්තාරතුරු භාෂාත්ර්යන්ම ප්රසිේධ පුවත්පත් මඟින් හා අප්ග්න ්වබ් අඩවිය 

(www.mohe.gov.lk) මඟින් ප්රචාරය කර අයඳුේපත් කැඳවීම සිදුකර විධිමත් හා විනිවිදභාවයකින් යුතු 

ක්රම්ේදයක යට්ත් සිසුන් ්තෝරා ගැනීම සිදුකරයි. 

එ්සේම උකත කරුණු වලට අමතරව අමාතයාාංශය සේබන්ධ ්නාවී සෘජුව අයඳුේ කල හැකි වි්ේශ කටයුතු 

අමාතයාාංශ්යන් ලැ්බන ශිෂයත්ව අවසේථා අමාතයාාංශ්ේ ්වබ් අඩවි්ේ පළ කිරීම ද සිදු කරනු ලබයි.   
 

ශ්රී ලාංකා ්පාදු රාජය මණ්ඩලීය ශිෂයත්ව වැඩසටහන යට්ත් ්ේ වනවිට ශිෂයත්වලාභී මුළු පශේචාේ උපාධි සිසුන් 

සාංඛ්යාව 13 කි. පශේචාත් උපාධි සාර්මථකව හදාරන ලද සිසුන් හය්ද්නකු ්ේ වනවිට තම රටවලට පිටත්ව ්ගාසේ 

ඇති අතර තවත් සිසුන් ති්ද්නකු පාඨමාලා හැර්ගාසේ ඇත. සිසුන් සිේ්ද්නකු ් ේ වනවිට පාඨමාලා හදාරින් 

සිී.   

2021 අධයයන වර්මෂය සඳහා පශේචාත් උපාධි අයදුේපත් කැඳවීම සඳහා අමාතයාාංශ ්වබ් අඩවි්ේ දැන්වීම ප්රසිේධ 

කිරීම සිදු කළ අතර ශ්රී ජයවර්මධනපුර විශේවවිදයාල්ේ කළමනාකරණ පශේචාේ උපාධි ආයත නය සඳහා අයදුේපත් 

141 ක ද ්කාළඹ විශේවවිදයාල්ේ වජව රසායන, අණුක විදයා හා වජව තාක්ෂණ ආයතනය සඳහා අයදුේපත් 

105 ක ද ලැබී ඇත. සුදුසුකේලත් අයදුේකරුවන් අතරින් ්ද්ද්නකු උකත ආයතන මඟින් ්මවර අධයයන 

වර්මෂය සඳහා ්තෝරා ්ගන ඇත. එම සිසුන් ්මරටට ්ගන්වා ගැනී්ේ කටයුතු ්ේ වනවිට සිදු ්ක්රින් පවතී. 

02. ඡේශීය සහ විඡේශීය පුහුණු වැඩසටහන්/ සේමන්ත්රණ/  වැඩමුළු යනාදිය සඳහා නිලධ්ාරීන් ඡයාමු කිරීම  

්ේශීය සහ වි්ේශීය පුහුණු වැඩසටහන්/ සේමන්ත්රණ/  වැඩමුළු යනාදියට ලැ්බන අවසේථා සඳහා සුදුසු 

නිලධාරීන් නේ කරන ්ලස අමාතයාාංශ්ේ ්ල්කේ විසින් විශේවවිදයාල ප්රතිපාදන ්කාිෂන් සභාව සහ අදාල 

විශේවවිදයාල ්වත දන්වා යැවූ පසු ඒ අනුව ලැ්බන නාම ්යෝජනා අදාළ ආයතන ්වත දන්වා යැවීමට කටයුතු 

සිදු කිරීම 

 

03. විඡේශීය සිසුන් සඳහා වීසා (Visa) පහසුකේ ලබා දීම 

අධයයන කටයුතු සඳහා ්මරටට පැි්ණන වි්ේශ සිසුන් සඳහා ඇතුළත්වී්ේ වීසා (Entry Visa) සහ ්මරටට 

පැිණී්මන් පසුව අදාළ කාලසීමාවට අනුව ්න්වාසික වීසා (Residence Visa) ලබාදීම හා දීර්මඝ කිරීමට අදාළ 

නිර්ම්ේශ ්ේ වන විට,වි්ේශීය ආචාර්මයවරුන්ට,සිසුන්ට  ් මන්ම විශේවවිදයාල පරිපාලනයටද පහසුවන පරිදි 

විශේවවිදයාල ප්රතිපාදන ්කාිෂන් සභා්ේද සහ්යෝගීත්ව්යන් මාර්මගගත ක්රම ්ේදයකින් අප අමාතයාාංශය 

මඟින් සිදු කරනු ලැ්බ්. 

ඒ අනුව, ්මරට රාජය විශේවවිදයාල ්වත පැි්ණන වි්ේශ සිසුන් පහත පරිදි ්ේ.  

a) ශ්රී ලාංකා ජනාධිපති ශිෂයත්ව වැඩසටහන සහ ්පාදුරාජය මණ්ඩලීය ශිෂයත්ව වැඩසටහන යට්ත් 

පැි්ණන සිසුන් 

b) අව්බෝධතා ගිවිසුේ වලට අනුව හුවමාරු වැඩසටහන් යට්ත් පැි්ණන සිසුන්  

c) ්මරට වි්ේශ නි්යෝජිතායතන හරහා ්කටිකාලීන පුහුණුව සඳහා ්මරට රාජය විශේවවිදයාල ්වත 

පැි්ණන සිසුන් 
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e) මුදල් ්ගවා ඩිප්්ලෝමා/ උපාධි/ පශේචාත් උපාධි හැදෑරීමට රාජය විශේවවිදයාල ්වත පැි්ණන සිසුන් 

04. විඡේශ ආචාර්ෂයවරුන් සඳහා වීසා (Visa) පහසුකේ ලබා දීම 

 

I. අධයයන කටයුතු සඳහා ්මරටට පැි්ණන වි්ේශ ආචාර්මයවරුන් සඳහා ඇතුළත්වී්ේ වීසා (Entry 

Visa) සහ ්මරටට පැිණී්මන් පසුව අදාළ කාලසීමාවට අනුව ්න්වාසික වීසා 

 (Residence Visa) ලබාදීම හා දීර්මඝ කිරීමට අදාළ නිර්ම්ේශ අප අමාතයාාංශය මඟින් සිදු කරනු ලැ්බ්. 

II.        ඒ අනුව, ්මරට රාජය විශේවවිදයාල ්වත පැි්ණන වි්ේශ ආචාර්මයවරුන් පහත පරිදි ්ේ. 

a) අව්බෝධතා ගිවිසුේ වලට අනුව හුවමාරු වැඩසටහන් යට්ත් පැි්ණන ආචාර්මයවරුන් 

b) ්සේවා අවශයතාව අනුව වැටුප් ්ගවී්ේ පදනම මත හා සේ්ේච්චඡා පදනම මත පැි්ණන 

ආචාර්මයවරුන් 

 05. උසස් අධ්යාපන ක්ඡෂ්ත්රය තුළ අධ්යාපනික සහඡයෝගීත්ාවය වර්ෂධ්නය කිරීම  

• අව්බෝධතා ගිවිසුේ සඳහා එළඹීම 

• උසසේ අධයාපන ක්ෂේත්රය තුළ අධයාපනික සහ්යෝගීතාවය වර්මධනය කිරී්ේ අරමුණින් අමාතයාංශය 

රාජය විශේවවිදයාල, වි්ේශ විශේවවිදයාල/ උසසේ අධයාපන ආයතන සමඟ ් මන්ම විශේවවිදයාල පර්ම්ේෂණ 

සඳහා ද  නිරන්තර ගිවිසුේ ඇති කර ගනු ලබයි.ඒ අනුව, 

• විශේවවිදයාල ආචාර්මයවරුන්, සිසුන්, අනධයයන කාර්මයමණ්ඩල සඳහා හුවමාරු වැඩසටහන් 

• වි්ේශීය භාෂා ඉ්ගනී්ේදී භාවිතා කරන අධයාපනික උපකරණ, වි්ශේෂ්යන්ම රවයය සහ දෘශයය 

උපකරණ හුවමාරු කිරීම 

• පර්ම්ේෂණ සහ්යෝගිතා අවසේථා, සාහිතයය, පර්ම්ේෂණ ්සායා ගැනීේ සහ ්වනත් අදාළ ප්රකාශන 

පිළිබඳ ්තාරතුරු හුවමාරු කිරීම 

• අධයාපන සේමන්ත්රණ, වැඩමුළු, පුහුණු පාඨමාලා සහ ප්රදර්මශනවල සහභාගීත්වය ප්රවර්මධනය කිරීම 

යනාදී වැඩසටහන් මඟින් එකී සහ්යෝගීතාවය ලබා ්දනු ලබන අතර ්මම සහ්යෝගීතා වැඩසටහන් නිශේි ත වූ 

අධයයන කාලසීමාවක සඳහා ලබා ්දනු ලබයි.  

06.ශ්රී ලාංකාව හා ඡවනත් රාජයයන් අත්ර ේවිපාර්ෂශවිකව සාකච්ජා (Bilateral Discussions) 

 

• උසසේ අධයාපනය සේබන්ධ්යන් වූ සාකච්චජා සඳහා වි්ේශ රටවලින් ්මරටට පැි්ණන දූත මණ්ඩල 

සමඟ පැවැත්්වන සාකච්චජා සාංවිධානය කිරීමට අදාළ කටයුතු. 

•  වි්ේශීය රටවල් මඟින් ශ්රී ලාංකාව තුල සිදු කරන උසසේ අධයාපන ප්රවර්මධන වැඩසටහන් (ex: India , 

China) සේබන්ධීකරණය. 

• උසසේ අධයාපන වැඩසටහන් ක්රියාත්මක කිරීම සේබන්ධ්යන් වි්ේශීය රාජය හා ්පෞේගලික 

විශේවවිදයාල මඟින් කරන විමසීේ සේබන්ධව කටයුතු කිරීම හා ඒවා්ේ නි්යෝජිත පිරිසේ සමඟ සාකච්චජා 

කිරීම.  

 

පශ්චාත් උපාධි ශිෂයත්ව අවස්ථා 2014 – 2020 දක්වා 

 

රට 2014 2015 2016    2017   2018 2019 2020 

ඉන්දියාව 31 20 27 31 34 41 50 

චීනය 16 8 5 18 12 13 17 

ජපානය 9 7 7 7 7 7 7 

රුසියාව - - 3 2 6 3 - 

නවසීලන්තය 1 2 1 2 1 2 2 

එකසත් රාජධානිය 7 8 8 
 
7 

 
5 

ප්රතිඵල 
ලැ  .්නා .  

2 

එකතුව 64 45 51 67       65 66 78 
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ප්රථම උපාධි ශිෂයත්ව අවස්ථා 2013 - 2020 දින දක්වා 

 

 

විඡේශිය සිසුන් සඳහා ශ්රි ලාාංකීය විශ්වවිදයාලවල අධ්යාපනය හැදෑරීම සඳහා ජනාධිපති ශිෂයත්ව වැඩසටහන 

ක්රියාත්මක කිරීම 
 

වාර්මෂිකව විවිධ රටවල් විසින් උසසේ අධයාපන අමාතයාාංශය හරහා  ශ්රී ලාාංකික සිසුන් සඳහා ප්රථම හා පශේචාත් 

උපාධි ශිෂයත්ව ් දසීයකට අධික ප්රමාණයක ප්රදානය කරනු ලබයි. එබැවින් වි්ේශීය සිසුන්  සඳහා ශ්රී ලාංකාව තුළ 

අධයාපන අවසේථාව ලබා දීම සඳහා 2011 වර්මෂ්ේදී “ශ්රී ලාංකා රජය වි්ේශිය සිසුන් සඳහා වන ජනාධිපති ශිෂයත්ව 

වැඩසටහන ” උසසේ අධයාපන අමාතයාාංශය මගින් ආරේභ කරන ලදී. 

්මම ශිෂයත්ව අවසේථා ලබා දීම මගින් ශ්රී ලාංකා්ේ උසසේ අධයාපන්ේ ගුණාත්මකභාවය පිළිබඳව වි්දසේ රටවල 

ප්රචාරය වීමත් ඒ තුලින් ශ්රී ලාංකා්ේ විශේවවිදයාල සඳහා වි්දසේ සිසුන් වැඩි වශ්යන් ආකර්මශනය කර ගැනීම ්මම 

වැඩසටහ්න් ප්රධාන පරමාර්මථය ්ේ. 
 

ජනාධිපති ශිෂයත්ව වැඩසටහන යට්ත් 2011 වස්ර්ම සිට ්ේ දකවා පිරිනමා ඇති ශිෂයත්ව ප්රමාණය පහත පරිදි 

්ේ. ඒ අනුව ජනාධිපති ශිෂයත්ව වැඩසටහන යට්ත් ්ේ වන විට ශිෂයත්ව ලාභී මුළු සිසුන් සාංඛ්යාව 148 කි. ්ේ 

වන විට පශේචාත් උපාධි සාර්මථකව හදාරන ලද  පකිසේතාන, ්න්පාල, භූතාන, නයිජීරියානු හා ්කාරියානු සිසුන් 

79 ්ද්නකු තම රටවලට පිටත්ව ්ගාසේ ඇත. සිසුන් 46 ්ද්නකු පාඨමාලා හැර ්ගාසේ ඇත. ්ේ වනවිට 

2012/13, 2014/15(2015),  2014/15(2016), 2015/16 හා 2016/අධයයන වර්මෂ වලට අදාලව සිසුන් 23 ්ද්නකු 

ඉ්ගනුම ලබින් සිී. 

 

 ියාපදිාංචි මුළු සිසුන් සාංඛයාව 

වර්ෂෂය ියාපදිාංචි මුළු සිසුන් සාංඛයාව 
2011 5 

2012 15 

2013 44 

2014 38 

2015 26 

2016 7 

2017 13 

එකතුව 148 
 

රට 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

බාංග්නලා්ේශය 7 9 6 12 - - - 

ඉන්දියාව 133 152 139 116 105 109 125 

චීනය 18 10 10 ලැබී නැත 10 10 - 

බෘනායි - 2 - ලැබී නැත - - - 

්කාරියාව 2 - - - - - - 

කියුබාව 2 2 1 1 1 1 1 

රුසියාව 37 20 18 22 18 07 - 

පකිසේථානය 10 10 11 11 11 18 - 

සර්මබියාව 1 1 1 - - 1 - 

මැසි්ඩෝනියාව 1 - - - - - - 

වියට්නාමය 5 5 - 5 5 5 5 

ජපානය 1 1 1 1 1 ලැබී නැත.  - 

චීනය (Macao 
Foundation) 

- - - 
1 2 - - 

එකතුව 217 212 187 169 153 151 131 

0
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ියාපදිාංචි මුළු සිසුන් සාංඛයාව

2011-2015

සිසුන් සාංඛ්යාව

1 . . • . 1.1.1. · 
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2015/16 සහ 2016/17 අධයයන වර්මෂය සඳහා ප්රථම උපාධි ශිෂයත්ව සඳහා සුදුසුකේ ලත් සිසුන් 16 ්ද්නකු 

්ේ වන විට විශේවවිදයාල වල ඉ්ගනුම ලබින් සිී.  
                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017/18 අධයයන වර්මෂයට ූර්මව උපාධි අයදුේපත් කැඳවීම සඳහා අමාතයාාංශ ්වබ් අඩවි්ේ දැන්වීම ප්රසිේධ 

කිරීම ද වි්ේශ කටයුතු අමාතයාාංශය හරහා තානාපති කාර්මයාල වලට දැනුේ දීම ද සිදු කළ අතර මුළු අයදුේපත් 

50 ක ලැබී තිබිණි. සුදුසුකේලත් අයදුේකරුවන් ්ත්රී්ේ කටයුතු විශේවවිදයාල ප්රතිපාදන ්කාිෂන් සභාව මගින් 

සිදු  කළ අතර සුදුසුකේ සපුරන එක සිසු්වකුවත් ්නාමැති බව විශේවවිදයාල ප්රතිපාදන ්කාිෂන් සභාව මගින් 

දන්වන ලදී .  

2019/20 අධයයන වර්මෂ්ේ සිට ජනාධිපති ශිෂයත්ව වැඩසටහන සඳහා සිසුන් බඳවා ගැනීම තාවකාලිකව නවතා 

දමා ඇත. 
 

 

ඡපාදු රාජය මණ්ඩීය ශිෂයත්ව 
 

වි්ේශීය සිසුන් සඳහා ශ්රී ලාංකාව තුළ පශේචාත් උපාධි අධයාපන අවසේථා තවදුරටත් ලබාදීම සඳහා 2014 වර්මෂ්ේදී 

“ශ්රී ලාංකා ්පාදු රාජය මණ්ඩලීය ශිෂයත්ව වැඩසටහන” ්පාදුරාජය මණ්ඩලීය විශේවවිදයාල සාංගමය හා උසසේ 

අධයාපන අමාතයාාංශය එකව ආරේභ කරන ලදී. 
 

ශ්රී ලාංකා ් පාදු රාජය මණ්ඩලීය ශිෂයත්ව වැඩසටහන යට්ත් 2014 වර්මෂ්ේ සිට ් ේ දකවා පිරිනමා ඇති ශිෂයත්ව 

ප්රමාණය පහත පරිදි ්ේ. ශ්රී ජයවර්මධනපුර විශේවවිදයාල්ේ කළමනාකරණ පශේචත් උපාධි ආයත නය හා  ්කාළඹ 

විශේවවිදයාල්ේ වජව රසායන, අණුක විදයා හා වජව තාක්ෂණ ආයතනය යන ආයතන වාර්මෂිකව පශේචාත් 

උපාධි ශිෂයත්ව පිරිනමා ඇත. 

 

ියාපදිාංචි මුළු පශ්චාත් උපාධි සිසුන් සාංඛයාව 

 

  

විශ්වවිදයාලය 2015,2016,2017 සඳහා  

ප්රථම උපාධි සිසුන් සාංඛයාව 

්කාළඹ විශේවවිදයාලය 2 

කැළණිය විශේවවිදයාලය 2 

ඌව ්වල්ලසේස විශේවවිදයාලය 1 

්ප්රා්ේණිය විශේවවිදයාලය 1 

වයඹ විශේවවිදයාලය 1 

ශ්රී ලාංකා අග්නනිදිග විශේවවිදයාලය 1 

්ප්රා්දණිය විශේවවිදයාලය 5 

වවුනියා  මණ්ඩපය 1 

යාපනය විශේවවිදයාලය 2 

එකතුව 16 

අධ්යයන වර්ෂෂය සිසුන් සාංඛයාව 

2014 02 

2015 - 

2016  02 

2017 03 

2018 02 

2019 02 

2020 02 

එකතුව 13 



අධ්යාපන අමාත්යාාංශය - උසස් අධ්යාපන                                             වාර්ෂික කාර්ෂය සාධ්න වාර්ෂත්ාව-2020 
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2.1.6. සැලසුේ අාංශය 

• ්ේශීය වි්ේශීය වයාපෘතිවලට අදාලව 2020 වර්මෂ්ේ  කාර්මතු හතර සඳහා ප්රගති වාර්මතාව ජනාධිපති 

්ල්කේ කාර්මයාලයටත් 2020 වස්ර්ම කාර්මතු හතර සඳහා වූ ප්රගති වාර්මතාව වයාපෘති ්ම්හයුේ හා 

කළමනාකරණ ්දපාර්මත්ේන්තුවට ලබා දී ඇත.  
 

• දැනට ක්රියාත්මක වන ආසියානු සාංවර්මධන බැාංකු  වයාපෘතිය  ්ලෝක බැාංකු  වයාපාතියට හා වයඹ 

සාංවර්මධන වයාපෘතිය, සබරගමුව විශේවවිදයාල්ේ වවදය පීඨය ඉදිකිරී්ේ වයාපෘතියට අදාල ්ම්හයුේ 

කිටු තුන සඳහා පැවති පුරප්පාඩු පත් කිරීමට අදාල කටයුතු සිදු කරන ලදී. 

• 2020 වර්මෂ්ේ දී වි්ේශීය වයාපෘතිවලට හා අයවැය ්යෝජනාවලට අදාලව පවත්වන ලද ්ම්හයුේ කිටු 

රැසේවීේ පහත පරිදි පවත්වා ඇත. 

 

• මීට අමතරව 2020 වර්මෂය තුල අයවැය ්යෝජනා සහ වි්ේශ වයාපෘති සඳහා ප්රගති සමා්ලෝචන රැසේවීේ 

7ක පවත්වා ඇත. 

• 2017 වර්මෂ්ේ අනුමත කරන ලද 2020 වර්මෂ්ේ ප්රතිපාදන ලබාදුන් අයවැය ්යෝජනා 01ක ද, 2018 

වර්මෂ්ේ අනුමත වූ 2020 වර්මෂ්ේ දී  ප්රතිපාදන ලබා දුන් අයවැය ් යෝජනා 03ක සහ 2019 වර්මෂ්ේ අනුමත 

වූ වයාපෘති 02ක ද  ක්රියාත්මක කරන ලදී. 

• 2020 වර්මෂ්ේ වි්ේශීය වයාපෘති 15 ක සැලසුේ අාංශ්ේ අධීකෂණය යට්ත් ක්රියාත්මක කරන ලදී. 

• අයවැය ්යෝජනාවලට අදාලව මාසික ප්රගති වාර්මතා ජාතික අයවැය ්දපාර්මතු්ේන්තුව ්වත ්යාමු කර 

ඇත. 

• 2019 වාර්මෂික කාර්මය සාධන  වාර්මතාව හා ප්රගති සමා්ලෝචන වාර්මතාව සකසේ කර ශ්රී ලාංකා පාර්මලි්ේන්තුව 

්වත ලබා දී ඇත. 

• මානව හිිකේ ක්රියාකාරී සැලැසේ්ේ මාසික ප්රගති වාර්මතාව සකසේ කර  වි්ේශ රැකියා අමාතයාාංශට, වි්ේශ 

කටයුතු අමාතයාාංශය, ජාතික ප්රතිපත්ති හා ආර්මික කටයුතු අමාතයාාංශය, සමාජ සවිබල  ගැන්වීේ 

සුභසාධන හා කන්ද උඩරට උරුමය පිලිබඳ අමාතයාාංශය, බන්ධනාගාර ප්රතිසාංසේකරණ, නැවත පදිාංි කිරීම 

පුනරුත්තාපන උතුරු සාංවර්මධන හා හින්දු ආගික කටයුතු අමාතයාාංශය ්වත ලබා දී ඇත.  

• විගණන විමසීේ  10 ක සඳහා පිළිතුරු සපයා ඇත. 

• ශ්රී ලාංකා්ේ උසසේ අධයාපනය පිලිබඳ ජනාධිපති කාර්මය සාධන බලකාය 

❖ උසසේ අධයාපනය සඳහා වන උපකිටු නි්යෝජනය කරින් අවසන් වාර්මථාව සකසේ කිරීම සඳහා 

දායකත්වය ලබා දී ඇත. 

 

 

 

 

  

වයාපෘතිය රැසේවීේ සාංඛ්යාව 

විදයා හා තාකෂණ මානව සේපත් සාංවර්මධන වයාපෘතිය (ADB) 03 

නැ්ගනහිර විශේවවිදයාල්ේ ්සෞඛ්ය ආරකෂණ විදයාපීඨය සදහා ්ගාඩනැගලි 
සාංකීර්මණය  ඉදිකිරී්ේ වයාපෘතිය 

02 

උසසේ අධයාපනය පුළුල් කිරීම සහ සාංවර්මධනය කඩිනේ කිරී්ේ වයාපෘතිය 
(World Bank) 

02 

වයඹ විශේවවිදයාලයීය නගර සාංවර්මධන වයාපෘතිය (WUTDP) 03 

සබරගමුව විශේවවිදයාල්ේ වවදය පීඨය ඉදි කිරී්ේ වයාපෘතිය 02 

රුහුණු විශේවවිදයාල්ේ වවදය පීඨය සඳහා මහල් 12 ක ්ගාඩනැගිල්ලක 
ඉදිකිරීම 

01 

එකතුව 13 
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• වි්ේශීය ප්රදාන යට්ත් පහත දකවා ඇති පරිදි වයාපෘති ්යෝජනා නිර්ම්ේශ කර අනුමැතිය ලබා ්ගන ඇත. 
 

විශ්වවිදයාලය අමාත්යාංශය 

මඟින් 

නිර්ෂඡේශිත් 

වයාපෘති 

ගණන 

ජාතික ක්රම සේපාදන 

ඡදපාර්ෂත්ඡේන්තුව 

මඟින් නිර්ෂඡේශිත් 

වයාපෘති ගණන 

අනුමැතිය ලත් 

වයාපෘති ගණන 

මුදල  

රු.  

්කාළඹ වි. වි. 7 3 1 10,428,868.15 

්ප්රා්දනිය වි.වි. 16 15 9 834.84 

රුහුණ වි. වි. 2 2 1 234.66 

රජරට වි. වි. 1 1 1 19.47 

ශ්රී ජයවර්මධනපුර වි. වි 3 3 2 146.99 

නැ්ගනහිර වි. වි. 1 1 1 151.47 

වයඹ වි. වි. 1 1 1 432.00 

යාපනය වි. වි. 1 1 0 300.00 

එකතුව 32 27 16 10,430,987.58 

 

2.1.7. රාජය ඡනාවන උසස් අධ්යාපන අාංශය 

❖ නව අයඳුේපත් සඳහා සමාඡලෝචනයන් 

දැනටමත් උපාධි ප්රදානය කිරී්ේ ආයතනයන් ්ලස පිළි්ගන ඇති ආයතන 21 ට අමතරව පහත සදහන් 

නව ආයතන 13 කද උපාධි ප්රදාන කිරී්ේ ආයතනයක ්ලස පිළිගැනීම සඳහා අයඳුේ කර ඇත.  

1) ්රෝයල් ඉන්සේටිටියුට් ඔෆේ කලේබු ප්රයිවට් ලිිටඩ්  

2) ඕසේ්ේලියන් ්කා්ල්ේ ඔෆේ බිසේනසේ ඇන්ඩ් ්ටක්නා්ලාජි ප්රයිවට් ලිිටඩ් 

3) ලාංකා නි්පෝන් බිසේ්ටක ඉන්සේටිටියුට් ප්රයිවට් ලිිටඩ් 

4) කලේබු සේූල් ඔෆේ කන්සේට්රකෂන් ්ටක්නා්ලාජි ප්රයිවට් ලිිටඩ්   

5) ස්සකසේ එඩියු්කෂනල් සර්මවිසසේ ලිිටඩ් 

6) ඉන්ටර්මනැෂනල් ඉන්සේටිටියුට් ඔෆේ ්හල්ත් සයන්සේ ප්රයිවට් ලිිටඩ්   

7) රැෆල්සේ ්කා්ල්ේ ඔෆේ ඩිසයින් ඇන්ඩ් බ්සේනසේ ප්රයිවට් ලිිටඩ්   

8) බිසේනසේ මැ්න්ේමන්ට් සේූල් ප්රයිවට් ලිිටඩ්   

9) ශ්රි ලාංකා ඉන්සේටිටියුට් ඔෆේ ්ටකසේටයිල් ඇන්ඩ් ඇපරල්සේ 

10) ්නෝර්මත් ්ෂෝ ්කා්ල්ේ ඔෆේ බිසේනසේ ඇන්ඩ් ්ටක්නාලජි 

11) නැෂනල් ඉන්සේටිටියුට් ඔෆේ බිසේනසේ මැ්න්ේමන්ට් 

12) නැෂනල් ඉන්සේටිටියුට් ඔෆේ ප්ලාන්්ට්ෂන් මැ්න්ේමන්ට් 

13) ඒෂියා පැසිෆික ඉන්සේටිටියුට් ඔෆේ ඉන්්ෆා්ේෂන් ්ටක්නා්ලාජි 

 

මීට අමතරව දැනටමත් උපාධි ප්රදානය කිරී්ේ ආයතනයන් ්ලස පිළි්ගන ඇති ආයතන අතුරින් ආයතන 11ක  

නව උපාධි පාඨමාලා සඳහා උපාධි ප්රදානය කිරී්ේ අවසරය ලබාගැනීම සඳහා අයඳුේ කර ඇත. ඒ අනුව, පහත 

ආයතන වලින් නව උපාධි පාඨමාලා සඳහා අයඳුේපත් 64 ක ලැබී ඇති අතර ඒවා විෂය සමා්ලෝචන 

ක්රියාවලි්යහි පවතී. 

1. ශ්රි ලාංකා ඉන්සේටිටියුට් ඔෆේ ඉන්්ෆා්ේෂන් ්ටක්නා්ලාජි (ගැරන්ට්) ලිිටඩ් (SLIIT) 

2. ඇකවයිනාසේ ්කා්ල්ේ ඔෆේ හයසේට් සේටඩීසේ (Aquinas) 

3. නැෂනල් සේූල් ඔෆේ බිසේනසේ මැ්න්ේමන්ට් ලිිටඩ් (NSBM) 
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4. කලේබු ඉන්ටනැෂනල් ්නෝටිකල් ඇන්ඩ් ඉාංජිනියරින් ්කා්ල්ේ (ප්රයිවට්) ලිිටඩ් (CINEC) 

5. ්හාරයිසන් ්කා්ල්ේ ඕෆේ බිසේනසේ ඇන්ඩ් ්ටක්නා්ලාජි ප්රයිවට් ලිිටඩ් (Horizon) 

6. සීමාසහිත කාට්සු හයිලි ඇඩ්වාන්සේ ්මඩිකල් ්ටක්නා්ලාජි (්පෞේගලික) සමාගම (KAATSU) 

7. නාගානන්ද ඉන්ටනැෂනල් ඉන්සේටිටියුට් ්ෆා බුඩිසේට් සේටඩීසේ (ප්රයිවට්) ලිිටඩ් (NIIBS) 

8. එසේ.එල්.ී කැේපසේ (ප්රයිවට්) ලිිටඩ් (SLTC) 

9. ශ්රි ලාංකා ඉන්ටනැෂනල් බුඩිසේට් ඇකඩි (SIBA) 

10. සීගීසේ කැේපසේ (ප්රයිවට්) ලිිටඩ් (Saegis Campus) 

11.  ඊ ්සාෆේට් ්ම්ට්රා කැේපසේ (ESOFT) 

 

❖ ප්රතීත්නය සහ ත්ත්ත්ව සහතික කිරීම පිළිබඳ ස්ථාවර කමිටුව 

1978 අාංක 16 දරණ විශේවවිදයාල පන්ත් ප්රතිපාදන හා නි්යෝග යට්ත් උසසේ අධයාපන විෂය භාර 

අමාතයවරයා විසින් අමාතයාංශ්ේ ්ල්කේ නිශේි ත බලධරයා වශ්යන් පත්කර ඇත. ඒ අනුව  නිශේිත 

බලධරයා විසින් උපාධි හා උපාධි ප්රදානය කිරී්ේ ආයතන නිර්ම්ේශ කිරීම පිණිස  පිහිටවු ප්රතීතනය සහ තත්ත්ව 

සහතික කිරීම පිළිබඳ සේථාවර කිටුව 2020-01-01 දින සිට  2020-12-31 දින දකවා දකවා රැසේවීේ වාර 08 ක 

පවත්වා ඇත. එම රැසේවීේ වාරයන්හි ගනු ලැබූ තීරණ ක්රියාත්මක කිරීම ්මම අාංශය විසින් සිදු කර ඇත. 

 

❖ උපාධි ප්රදානය කිරීඡේ ආයත්නයක් ඡලස 2020 වර්ෂෂය තුල උපාධි ප්රදානය කිරීඡේ බලය ලබාදුන් ආයත්න 

හා නව අයඳුේපත් 

2020 වර්මෂය තුලදී උපාධි ප්රදානය කිරී්ේ ආයතනයන් ්ලස පහත ආයතන පිළි්ගන ඇත. 

1. ්ක්මසේි සි්ලෝන් ආයතනය 

2. ඉන්ටර්මනැෂනල් ්කා්ල්ේ  ඔෆේ බිසේනසේ ඇන්ඩ් ්ටක්නා්ලාජි ලිිටඩ් 

3. ්බනඩිකට් XVI කැතලික ඉන්සේටිටියුට් ඔෆේ හයර්ම එඩියු්කෂන් ප්රයිවට් ලිිටඩ්  

ඒ අනුව 2020 ්දසැේබර්ම 31 දින වන විට ආයතන 21 ක උපාධි ප්රදානය කිරී්ේ ආයතනයන් ්ලස පිළි්ගන 

ඇත. 

2020 වර්මෂය තුලදී පිළිගත් ආයතන 08 ක පාඨමාලා 18 ක සඳහා උපාධි ප්රදානය කිරී්ේ අවසරය ලබා දී ඇත. ඒ 

අනුව 2020 ්දසැේබර්ම 31 දින වන විට රාජය ්නාවන උසසේ අධයාපන ආයතන ්වත උපාධි ප්රදානය කිරී්ේ 

අවසරය ලැබී ඇති මුළු උපාධි පාඨමාලා ගණන 164 කි. 

 

වගුව 4.1- උපාධි පාඨමාලා ගණන (2020.12.31 දිනට) 

 ප්රථම උපාධිය 
(Basic 
Degrees) 

පශ්චාත් 

ඩිප්ඡලෝමා 
(P/G Diploma) 

ශාස්ත්රපති/ 

විදයාපති 
(Master) 

දර්ෂශනශූරි 
(M Phil) 

දර්ෂශනපති 
(Ph D) 

මුළු ගණන 

2019.12.31දකවා 102 12 13 10 09 146 

2020.01.01 -  
2020.12.31  

14 - 02 01 01   18 

මුළු ගණන 116 12 15 11 10  164 
 

 

❖ රාජය ඡනාවන උසස් අධ්යාපන ආයත්න පිළිබඳ ඡත්ාරතුරු පවත්වා ඡගන යාම. 

උපාධි ප්රදානය කිරී්ේ ආයතනයක ්ලස පිළි්ගන ඇති ආයතනවල කටයුතු අධීකෂණය කිරීම අරමුණු කර 

ගනිින් එම ආයතන වල පාඨමාලාවන් ශිෂයයින්, පිළිබඳ විසේතර ඇතුලත් කර ්මම අාංශය මඟින් ්තාරතුරු 

පවත්වා්ගන යාම හා පසු විපරේ කටයුතු හා එහි යාවත්කාලීන කිරීම 2020 වර්මෂ්ේදී ද සිදු කර ඇත.  
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වගුව 6.1 - උපාධි ප්රදානය කිරී්ේ ආයතන වල පාඨමාලාවන් හා ශිෂයයින්, පිළිබඳ විසේතර 

  

 

            උපාධි ප්රදානය කිරීඡේ ආයත්න 

31.12.2020 
දින දකවා 
ලියාපදිාංි 
සිසුන් ගනන 

2020 
වසර තුල 
සිසුනු 
ඇතුලත් 
කර 
ගැනීම 

2020 වරර 
තුල උපාධි 
ලබා ගත් 
සිසුන් ගනන 

01 ඉන්සේටිටියුට් ඔෆේ සර්ම ්ේයින්  ඇන්ඩ්  මැපින්  (ISM) 13 - - 

02  ශ්රි ලාංකා ඉන්සේටිටියුට් ඔෆේ 

 ඉන්්ෆා්ේෂන් ්ටක්නා්ලාජි (ගැරන්ට්)  ලිිටඩ් (SLIIT) 
10,402 3,820 1,289 

03 ශ්රී ඉන්සේටිටියුට් ඔෆේ ්ඩ්ව්ලාප්්මන්ට් ඇඩ්ිනිසේ්ේෂන් 

(SLIDA) 
241 - - 

04 නැෂනල් ඉන්සේටිටියුට් ඔෆේ ්සෝෂල් ඩි්ව්ලාප්්මන්ට් (NISD) 232 - 76 

05 ඇකවවනාසේ  ්කා්ල්ේ ඔෆේ හයර්ම සේටඩිසේ 656 364 74 

06 නැෂනල් සේූල් ඔෆේ බිසේනසේ මැ්න්ේමන්ට් ලිිටඩ් (NSBM) 2,812 1,039 652 

07 සි්නක කැේපසේ 1,838 781 81 

08 ශ්රි ලාංකා ඉන්ටනැෂනල් බුඩිසේට් ඇකඩි (SIBA) 560 279 85 

09 ද ඉන්සේටිටියුට් ඔෆේ චාර්මටඩ්  ඒකවුන්ට්සේ  ඔෆේ ශ්රී ලාංකා (CASL) 1,779 316 149 

10  සනස කැේපසේ 100 32 35 

11 ්හාරයිසන් ්කා්ල්ේ ඕෆේ බිසේනසේ ඇන්ඩ් ්ටක්නා්ලාජි 

ප්රයිවට් ලිිටඩ් 
1,182 235 83 

12 සීමාසහිත කාට්සු හයිලි ඇඩ්වාන්සේ ්මඩිකල් ්ටක්නා්ලාජි 

(්පෞේගලික) සමාගම 
3,655 996 209 

13 නාගානන්ද ඉන්ටනැෂනල් ඉන්සේටිටියුට් ්ෆා බුඩිසේට් සේටඩීසේ 

(ප්රයිවට්) ලිිටඩ් 
227 133 0 

14  එසේ.එල්.ී කැේපසේ (ප්රයිවට්) ලිිටඩ් (SLTC) 1,185 699 0 

15 ශ්රී ලාංකා ඉන්සේටිටියුට් ඔෆේ නැ්නෝ ්ටක්නා්ලාජි  

(SLINTEC) 
Details not received 

16 සීගීසේ කැේපසේ (ප්රයිවට්) ලිිටඩ් 76 51 0 

17  ඊ ්සාෆේට් ්ම්ට්රා කැේපසේ  42 42 0 

18  ්ක්මසේි සි්ලෝන් ආයතනය 42 44 0 

19  ඉන්ටර්මනැෂනල් ්කා්ල්ේ  ඔෆේ බිසේනසේ ඇන්ඩ් ්ටක්නා්ලාජි 

ලිිටඩ් 

New Institute 

20  ්බනඩිකට් XVI කැතලික ඉන්සේටිටියුට් ඔෆේ හයර්ම එඩියු්කෂන් 

ප්රයිවට් ලිිටඩ්  

New Institute 

 Total 25,042 8,831 2,733 
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❖ ඡමම අාංශය විසින් 2020 වර්ෂෂඡේදී උසස් අධ්යාපනයට අඳාලව පහත් චක්රඡේඛ නිකුත් කරණ ලදී. 

Reference  Detail 

Circular letter 

(19.04.2020) 

Online Delivery of Study Programme by Degree Awarding 

Institute 

NSHE Circular No. 1/2020 

(06.07.2020) 

Online Examination Assessment  

NSHE Circular No. 2/2020 

(26.10.2020) 

Guidelines on Recognition of Prior Learning for Lateral Entry  

 

  

❖ ඩිජිටේ ඡේඛන කලමනාකරණය සහ අභයන්ත්ර වැඩ පේධ්තිය පරිගණකකරණය DIGITAL 

DOCUMENT MANAGEMENT AND INTERNAL WORKFLOW SYSTEM) සහ 

උපකරණ පුවරුවක් (Dash Board) ICTA ආයත්නඡේ සහාය ඇතිව හඳුන්වා දීම. 
 

කාර්මයකෂම හා ඵලදායී  කාර්මයාල පේධතියක බිහිකිරී්ේ අරමුණින් රාජය ්නාවන උසසේ අධයාපන  අාංශය මඟින් 

ක්රියාත්මකවන රාජය ්නාවන උසසේ අධයාපන ආයතන, උපාධි ප්රදානය කිරී්ේ ආයතනයන් ්ලස පිළිගැනීම 

සහ උපාධි  ප්රදානය කිරී්ේ බලය ලබා දී්ේ ක්රියාවලිය සඳහා ඩිජිටල් ්ල්ඛ්න කලමනාකරණය සහ අභයන්තර 

වැඩ පේධතිය පරිගණකකරණය සහ උපකරණ පුවරුවක (Dash Board) හදුන්වා දීම  ICTA ආයතන්ේ  සහාය 

ඇතිව සිදුකරින් පවතී. 
 

ඡපාළී රහිත් ශිෂය ණය ඡයෝජනා ක්රමය 

උසසේ අධයාපනය සඳහා ප්ර්ේශය වැඩි කිරී්ේ අරමුණින් 2017 වර්මෂ්ේ  දී ්පාළී රහිත ශිෂය ණය ්යෝජනා 

ක්රමය (IFSLS) හඳුන්වා ්දන ලදී.  ්මම සන්දර්මභය තුළ, රාජය විශේවවිදයාලය  ඇතුළත්  වීමට සහ පාඨමාලා 

ගාසේතු දැරීමට  ්නාහැකි සිසුනට, ඔවුන්්ග්න උසසේ අධයාපන අභිලාෂය සාකෂාත් කරගනු වසේ ්පෞේගලික උසසේ 

අධයාපන ආයතනයක අධයාපනය හැදෑරීමට  උපරිම සීමාව රුපියල් 800,000ක  දකවා වන ්පාළී රහිත ණය 

පහසුකමක ලබා ගත හැකිය. ්මම උපාධි පාඨමාලා පිරිනැමීම සඳහා අධයාපන අමාතයාාංශ්ේ රාජය ්නාවන 

උසසේ අධයාපන අාංශය මඟින් රාජය ්නාවන උසසේ අධයාපන ආයතන ්දාළහක (12) උපාධි පාඨමාලා හැත්තෑ 

එකක (71) පිළි්ගන ඇත. ්මම වැඩසටහන මඟින් ර්ට් ආර්මික හා මානව සාංවර්මධනය සඳහා අතයවශය වන 

ඉහළ මට්ට්ේ මානව ප්රාග්නධනයක බිහි කිරීමට පහසුකේ සපයන අතරම තරුණ තරුණියන්ට උසසේ අධයාපන්ේ 

්යදීමට වැඩි අවසේථාවක සලසා ්දනු ලබයි. 

 

2015,2016,2017 සහ 2018 යන වර්මෂවල උසසේ ්පළ සුදුසුකේ ලබා ඇති සිසුන් පළමු, ්දවන, ්තවන සහ 

සිේවන ශිෂය කණ්ඩායේ යට්ත් ඇතුළත් කර ගන්නා ලදී.  සිේවන  ශිෂය කණ්ඩායේ ්මම වස්ර්ම දී බඳවා්ගන 

ඇති අතර ්ේ වන විට සිසුන් පන්දහසේ හයසිය දහයක (5,610) පහත සඳහන් රාජය ්නාවන උසසේ අධයාපන 

ආයතන ්දාළහ (12) හි සිය අධයයන කටයුතු හදාරති. 

1. ශ්රී ලාංකා ්තාරතුරු තා කෂණ ආයතනය 

2. ජාතික වයාපාරික කළමනාකාරිත්ව විදයාලය 

3. ශ්රී ලාංකා වරලත් ගණකාධිකාරි ආයතනය 

4. ්කාළඹ ජාතයන්තර නාවික හා ඉාංජි්න්රු විදයාලය  - (CINEC)  

5. ශ්රී ලාංකා ජාතයාන්තර ්බෞේධ විදයා පීඨය 

6. සණස කැේපසේ ලිිටඩ් 

7. ්හාරයිසන් ්කා්ල්ේ ඔෆේ බිසේනසේ ඇන්ඩ් ්ටක්නා්ලාජි පුේගලික සමාගම 

8. KAATSU - උසසේ වවදය තාකෂණ පුහුණු මධයසේථානය ්පෞේගලික සමාගම  

9. එසේඑල්ී කැේපසේ ්පෞේගලික සමාගම 

10. සිගීසේ කැේපසේ ්පෞේගලික සමාගම 

11. ඉ්සාෆේට් ්ම්ට්රා කැේපසේ  

12. ඇකවයිනාසේ උසසේ අධයාපන විදයාලය ්පෞේගලික සමාගම 



අධ්යාපන අමාත්යාාංශය - උසස් අධ්යාපන                                             වාර්ෂික කාර්ෂය සාධ්න වාර්ෂත්ාව-2020 
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ණය ලබා දීම ලාංකා බැාංකු්ේ සහාය ඇතිව සිදු කරන ලද  අතර 2020 වර්මෂ්ේ සිේවන කණ්ඩාය්ේ  සිසුන් 

2,252 ්ද්නකු සඳහා රුපියල් ිලියන 19.981 ක ණය ලබා දී ඇත. ඒ අනුව, ශිෂය ණය අාංශ්ේ නිර්ම්ේශය මත 

ලාංකා බැාංකුව මඟින් සිසුන් 4,744 ක සඳහා සමාසික ගාසේතු ්ගවනු ලබයි. පාඨමාලා ගාසේතු සඳහා වන ණය 

මුදලට අමතරව, සිසුන් 5,185 ක සඳහා ජීවන දීමනාව සඳහා ්පාළී රහිත ණය ද ලබා දී ඇති අතර ්ේ වන විට  

ඔවුන් සඳහා  අති්ර්මක අධයාපන වියදේ, ජීවන වියදේ යනාදිය ආවරණය කර ගැනීමට කාර්මතුමය වශ්යන් 

රු.18,750 / - (මසකට රු. 6,250 / -)  ්ගවනු ලබයි. 2020 වර්මෂය සඳහා ලාංකා බැාංකුවට ්ගවන ලද මුළු ්පාළී 

මුදල රුපියල් ිලියන 190.68 කි. 

්මම ජාතික වැඩසටහන පිළිබඳව ජනතාව දැනුවත් කිරීම සඳහා පුවත්පත් දැන්වීේ සහ ලිපි, රූපවාහිනී සහ ගුවන් 

විදුලි වැඩසටහන්, අධයාපන අමාතයාාංශ්ේ ්වබ් අඩවිය, විදුත් තැපෑල සහ ්කටි පණිවුඩ වැනි ප්රචාරණ මාධය 

්යාදා ගැ්න්. 

2020 වර්මෂ්ේ දී ඇති වූ ්කා්රෝනා -19 වසාංගත තත්ත්වය උසසේ අධයාපන අාංශයට හා ශිෂය ණය ්යෝජනා 

ක්රමයට ද අහිතකර බලපෑේ ඇතිකරන ලදී. ් මම තත්ත්වය ් හේතු්වන්, සාමානය පරිදි සේමුඛ් පරීකෂණ පවත්වා 

්තෝරාගත් සිසුන් සැප්තැේබර්ම මාස්ේ ලියාපදිාංි ක්ළේ නේ ඇතිවිය හැකි ප්රමාදය අවම කිරීම සඳහා ශිෂය ණය 

අාංශය මඟින් සේමුඛ් පරීකෂණ මාර්මගගත ්ලස පවත්වනු ලැබූ අතර, සේමුඛ් පරීකෂණ සඳහා මාර්මගගත 

අයදුේපත් 6,007 ක සහ අයදුේකරු්වෝ 4,559 ක සහභාගී වූහ. ඔවුන්්ගන් සිසුන් 2,573 ක රාජය ්නාවන උසසේ 

අධයාපන ආයතන 12 ක ලියාපදිාංි වී ඇත. 

2017, 2018 සහ 2019 වර්මෂවල අ.්පා.ස. උසසේ ්පළ විභාග්ේ ප්රතිඵල මත පදනේව  පසේවන ශිෂය කණ්ඩායම 

2021 දී ආරේභ කිරීමට නියිතය. ඒ සඳහා සූදානේ කිරී්ේ කටයුතු ආරේභ කර ඇති අතර ආයතන පහ්ළාවක 

(15) උපාධි පාඨමාලා අනූ හයක (96)  ද ඇතුළත්ව සිය  ්යෝජනා අනුමැතිය සඳහා ඉදිරිපත් කර ඇත. 

මීට අමතරව, වඩා ්හාඳ පහසුකේ සැපයීම සඳහා සහ සමසේත වැඩසටහ්න් ප්රතිදානයන් නිරීකෂණය සහ ිනුේ 

කිරීම පිණිස  මාර්මගගත අයදුේපත් ්යාමු කිරීේ පේධතිය සහ දත්ත ගබඩාව වැඩිදියුණු කිරීමට සැලසුේ කර ඇත. 
 

 සිේවන  ශිෂය කණ්ඩායම ඡත්ෝරා ගැනීම සඳහා  මාර්ෂගගත් සේමුඛ පරීක්ෂණ පැවැත්වීම  

        

    
 

 

 

 

 

 

 

රාජය ඡනාවන උසස් අධ්යාපන ආයත්නයන්හි සිේවන  ශිෂය කණ්ඩායම සඳහා ියාපදිාංචිය  
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       ඒසීඒ-එෆ්  
 

03. පරිච්ඡේදය - 2020.12.31 න් අවසන් වර්ෂෂය සඳහා වන සමස්ථ මූලය කාර්ෂය සාධ්නය  
 

3.1 මූලය කාර්ෂයසාධ්න ප්රකාශය  

                ඒසීඒ-එෆ්   

 2020.12.31 දිඡනන් අවසන් වර්ෂෂය සඳහා    

 මූලය කාර්ෂයසාධ්න ප්රකාශය    

                රු.   
                    

අයවැය 

2020 

      
සටහන  

  ත්ත්ය 
 

        2020   2019   

                    

0   ආදායේ ලැබීේ                             -      

                        

-      

0   ආදායේ බදු   1                         -      

                        

-    

 

  
 

0   

්ේශීය භාණ්ඩ හා ්සේවා 
මත බදු   2                         -      

                        

-    

 

ඒසී

ඒ-1 

0   

ජාතයන්තර ්වළඳාම මත 
බදු   3                         -      

                        

-      

0   

බදු ්නාවන ආදායේ හා 
්වනත්   4                         -      

                        

-      

0   මුළු ආදායේ ලැබීේ (අ)                             -      

                        

-      

                    

0   ආදායේ ඡනාවන ලැබීේ               

0   භාණ්ඩාගාර අග්රිම       8,267,502,009   7,743,935,902 

ඒසී

ඒ-3 

0   තැන්පතු        140,608,938   40,111,693 

ඒසී

ඒ-4 

0   අත්තිකාරේ ගිණුේ       7,414,856   5,391,267 

ඒසී

ඒ-

5/5(

ඒ)/5

(බී) 

0   ්වනත් ලැබීේ               

0   

මුළු ආදායේ ඡනාවන 

ලැබීේ (ආ)       8,415,525,803   7,789,438,862   

0   

මුළු ආදායේ ලැබීේ සහ 

ආදායේ ඡනාවන ලැබීේ 

ඇ = (අ)+(ආ)       8,415,525,803   7,789,438,862   
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    අඩුකළා : වියදේ               

0   පුනරාවර්ෂත්න වියදේ             

 

  
 

94,447,00

0   

වැටුප්, ්ේතන සහ අ්නකුත් 
්සේවක ප්රතිලාභ 5   91,627,130   77,229,547   

77,218,00

0   

අ්නකුත් භාණ්ඩ හා 
්සේවා   6   73,778,163   89,085,823 

 

ඒසී

ඒ-

2(ii) 

1,900,335,

000   

සහනාධාර, ප්රදාන සහ 
මාරුකිරීේ   7   1,883,844,196   1,611,738,931   

0   ්පාළී ්ගවීේ   8   0   0   

0   

්වනත් පුනරාවර්මතන 
වියදේ   9   0   211,284   

2,072,000,

000   

මුළු පුනරාවර්ෂත්න වියදේ 

(ඈ)       2,049,249,489   1,778,265,585   

                    

    මූලධ්න වියදේ             

 

  
 

2,120,000   

මූලධන වත්කේ 
පුනරුත්ථාපනය හා 
වැඩිදියුණු කිරීේ   10   732,283   25,100,000   

10,273,36

1,364   

මූලධන වත්කේ අත්පත් 
කර ගැනීේ   11   10,103,377,990   10,698,801,469   

701,249,0

00   ප්රාග්නධන මාරුකිරීේ   12   630,594,816   1,135,322,199 

 

ඒසී

ඒ-

2(ii) 

0   

මූලය වත්කේ අත්පත් කර 
ගැනීම   13   0   0   

1,079,886,

000   හැකියා වර්මධනය   14   1,078,182,061   307,519,886   

1,267,469,

000   ්වනත් මූලධන වියදේ   15   1,257,088,104   736,738,306   

13,324,08

5,364   මුළු මූලධ්න වියදේ (ඉ)       13,069,975,254   12,903,481,860   

                    

    ප්රධ්ාන ඡලජර්ෂ වියදේ (ඊ)       150,824,219   95,302,268   

             ත්ැන්පතු ඡගවීේ       141,290,139   86,098,370 

ඒසී

ඒ-4 
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             අත්තිකාරේ ඡගවීේ       9,534,079   9,167,840 

ඒසී

ඒ-

5/5(

ඒ) 

    ර.ආ. ආපසු ඡගවීේ       0   36,059   

    

මුළු වියදේ උ = 

(ඈ+ඉ+ඊ)       15,270,048,962   14,777,049,713   

                    

-   

2020 ඡදසැේබර්ෂ 31 දිනට 

අග්රිම ඡශ්ෂය     ඌ = 

(ඇ-උ)       -6,854,523,159   -6,987,610,850   

 
3.2. මූලය ත්ත්ත්වය පිළිබඳ ප්රකාශය 

2020.12.31 දිනට   

මූලය ත්ත්ත්වය පිළිබඳ ප්රකාශය 

        ත්ත්ය 

    සටහන   2020   2019 

        රු.   රු. 

              

මූලය ඡනාවන වත්කේ             

              

්ේපළ, පිරියත හා උපකරණ   ඒසීඒ-6   2,493,671,420   1,596,436,528 

              

මූලය වත්කේ             

              

අත්තිකාරේ ගිණුේ   ඒසීඒ-5/5(ඒ)   955,076,253   262,813,353 

මුදල් හා මුදල් සමාන දෑ   ඒසීඒ-3   4,435,994   2,497,539 
              

මුළු වත්කේ       3,453,183,668   1,861,747,420 

              

ශුේධ් වත්කේ / ස්කන්ධ්ය             

              

ශුේධ වත්කේ       -224,866,554   -225,547,756 

්ේපළ පිරියත හා උපකරණ සාංිතය        2,493,671,420   1,596,436,528 

කුලී හා වැඩ අත්තිකාරේ සාංිතය   ඒසීඒ-5(බී)   936,304,672   244,041,772 

ජාංගම වගකීේ             

              

තැන්පතු ගිණුේ   ඒසීඒ-4   243,638,135   244,319,337 

අග්රිම ්ශේෂය   ඒසීඒ-3   4,435,994   2,497,539 

මුළු වගකීේ       3,453,183,668   1,861,747,420 
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3.3. මුදේ ප්රවාහ පිිබඳ ප්රකාශය 

 

2020.12.31 දිඡනන් අවසන් වර්ෂෂය සඳහා 

මුදේ ප්රවාහ ප්රකාශය 

      

  ත්ත්ය 

  2020 2019 

  රු. රු. 

ඡමඡහයුේ ක්රියාකාරකේවින් ජනිත් වූ මුදේ ප්රවාහයන්     

මුළු බදු ලැබීේ                              -                             -    

ගාසේතු, අධිභාර, දඩමුදල් සහ බලපත්ර                              -                             -    

ලාභ                              -                             -    

ආදායේ ්නාවන ලැබීේ                              -      
්වනත් ්දපාර්මත්ේන්තු/අමාතයාාංශ මගින් එකතු කරන ලද 
ආදායේ     

අග්රිම ලැබීේ          8,265,750,585       7,738,608,056  

ඡමඡහයුේ ක්රියාකාරකේවින් ජනිත් වූ මුදේ ප්රවාහය (අ)         8,265,750,585      7,738,608,056  

      

අඩුකළා : මුදේ වැය කිරීේ     

පුේගල පඩිනඩි හා ්ම්හයුේ වියදේ             159,500,549          156,176,646  

සහනාධාර සහ මාරුකිරීේ             191,159,196            37,050,931  

්වනත් වැය ශීර්මෂ ්වනු්වන් දරණ ලද වියදම               19,570,641            18,892,134  

භාණ්ඩාගාරයට පියවන ලද අග්රිම                 4,692,891              2,497,539  

ඡමඡහයුේ ක්රියාකාරකේ සඳහා වැය කරන ලද මුදේ ප්රවාහය 

(ආ) 

            

374,923,278  

        

214,617,250  

      

ඡමඡහයුේ ක්රියාකාරකේවින් ජනිත් වූ ශුේධ් මුදේ ප්රවාහය (ඇ 

)=(අ)-(ආ)         7,890,827,306      7,523,990,805  

      

ආඡයෝජන ක්රියාකාරකේවින් ජනිත් වූ මුදේ ප්රවාහයන්     

්පාළී                              -                             -    

ලාභාාංශ                              -                             -    

හිිකේ ඉවත්වී්ේ ප්රතිපාදන හා ්භෞතික වත්කේ විකිණීම                              -      

උපණය අයකර ගැනීේ                              -                             -    

අත්තිකාරේ අයකර ගැනීේ                    776,698                 655,983  

ආඡයෝජන ක්රියාකාරකේවින් ජනිත් වූ මුදේ ප්රවාහය (ඈ) 

                   

776,698  

               

655,983  

      

අඩුකළා : මුදේ වැය කිරීේ     
්භෞතික වත්කේ ඉදිකිරීේ ්හෝ ිලදී ගැනීේ හා ්වනත් 
ආ්යෝජන අත්කර ගැනීේ          3,049,029,999       2,027,181,926  
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අත්තිකාරේ ්ගවීේ                 7,858,066              9,167,840  

ආඡයෝජන ක්රියාකාරකේ සඳහා වැය කරන ලද මුළු මුදේ ප්රවාහය 

(ඉ)         3,056,888,066      2,036,349,766  

      

ආඡයෝජන ක්රියාකාරකේවින් ජනිත් වූ ශුේධ් මුදේ ප්රවාහය ( 

ඊ)=(ඈ)-(ඉ)       (3,056,111,368) 

  

(2,035,693,783) 

      

ඡමඡහයුේ හා ආඡයෝජන ක්රියාකාරකේවින් ජනිත් වූ ශුේධ් 

මුදේ ප්රවාහය (උ)=( ඇ) + (ඊ)         4,834,715,939      5,488,297,022  

මූලය ක්රියාකාරකේවින් ජනිත් වූ මුදේ ප්රවාහයන්      

්ේශීය ණය ගැනීේ                              -                             -    

වි්ේශීය ණය ගැනීේ                              -                             -    

ප්රදානයන් ලැබීේ                              -                             -    

තැන්පතු ලැබීේ             140,608,938            40,111,693  

මූලය ක්රියාකාරකේවින් ජනිත් වූ මුළු මුදේ ප්රවාහය (ඌ) 

            

140,608,938  

          

40,111,693  

      

අඩුකළා : මුදේ වැය කිරීේ     

්ේශීය ණය ආපසු ්ගවීේ          4,834,034,737       5,442,310,346  

වි්ේශීය ණය ආපසු ්ගවීේ                              -                             -    

තැන්පත් ්ගවීේ             141,290,139            86,098,370  

මූලය ක්රියාකාරකේ සඳහා වැය කරන ලද මුළු මුදේ ප්රවාහය (එ)         4,975,324,876      5,528,408,716  

      

මූලය ක්රියාකාරකේවින් ජනිත් වූ මුදේ ප්රවාහය (ඒ)=(ඌ)-(එ)       (4,834,715,939) 

  

(5,488,297,022) 

      

මුදේවල ශුේධ් ඡවනස්වීේ   (ඔ) =  (උ) -(ඒ)                              -     -  

ජනවාරි 01 දිනට ආරේභක මුදේ ඡශ්ෂය                              -     -  

ඡදසැේබර්ෂ 31 දිනට අවසාන මුදේ ඡශ්ෂය                              -     -  
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3.4. වවන් කරන ලද ප්රතිපාදන උපවයෝගී කර ගැනීවේ කාර්ෂය සාධ්නය 
 

  

ප්රතිපාදන 
වර්ෂගය වවන් කරන ලද ප්රතිපාදන ත්ත්ය වියදම 

උපවයෝගී කරනු 

ලැබූ ප්රතිපාදන, 
අවසන් කරන ලද 

අවසාන 
ප්රතිපාදන 

ප්රමාණවේ %  
මුල් ප්රතිපාදනය අවසාන ප්රතිපාදනය 

පුනරාවර්තන 
2,072,000,000 2,072,000,000 2,049,249,489.46 99% 

ප්රාග්ධන 
12,133,900,000 13,324,085,364 13,069,975,253.80 98% 

එකතුව 
14,205,900,000 15,396,085,364 15,119,224,743.26 98% 

 
 

3.5. මූලය වනාවන වත්කේ වාර්ෂත්ා කිරීවේ කාර්ෂය සාධ්නය 

වත්කේ 

වේත්ය 
වේත් විස්ත්රය 

31.12.2020 දිනට 
භාණ්ඩ සමීේෂණ 

වාර්ෂත්ාව අනුව 

වශ්ෂය 

31.12.2020 දිනට 
මූලය ත්ත්ත්ව 

වාර්ෂත්ාව අනුව 

වශ්ෂය 

ඉදිරිවේ දී 
ගිණුේකරණයට 

නියමිත් 

ප්රගතිය % 

වලස 
වාර්ෂත්ා 

කිරීම 

9151 
ග ාඩනැගිලි හා 
වුහයන්  76,922,000.00 76,922,000.00 

- 
100% 

9152 යන්ගරෝපකරණ  105,544,103.42 105,544,103.42 - 100% 

9152 වාහන 283,320,840.00 283,320,840.00 - 100% 

9153 ඉඩම් 794,700,000.00 794,700,000.00 - 100% 

9154 අස්පෘශ්ය වත්කම් 
(පරි ණක 
මෘදුකාාං ) 

1,580,000.00 1,580,000.00 - 100% 

9155 
ජීව විද්යත්මක 
වත්කම්  - - - - 

9160 ගකරීග න යන වැඩ 1,231,604,476.26 1,231,604,476.26 - 100% 

9180 බදු ගද්න ලද් වත්කම් - - - - 

 

3.6 විගණකාධිපතිවරයාවේ වාර්ෂත්ාව 

පාසල් සහ උසස් අධයාපන ගද්අාංශ්යන්ි ක්රියාකාරකම්වලට අද්ාලවූ වි නණ මතය, ජාතික වි නණ කාර්යාලය 

විසින් පාර්ලිගම්න්තුව ගවත ඉදිරිපත් කරන ලද් 154(6) වාර්තාගවි ද්ක්වා ඇත. 
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04 පරිච්ඡේදය - කාර්ෂය සාධ්න දර්ෂශක 

 
 

4.1 ආයත්නඡේ  කාර්ෂය සාධ්න දර්ෂශක (ක්රීයාකාරී සැලැස්ම මත් පදනේව) 

 
05 පරිච්ඡේදය - තිරසර සාංවර්ෂධ්න අරමුණු (SDG) සපුරා ගැනීඡේ කාර්ෂය සාධ්නය  

 
5.1 හදුනා ගන්නා ලද අදාළ තිරසර සාංවර්මධන අරමුණු  

 

ඉලක්කය/ අරමුණු 

 

 

 

ඉලක්ක 

ජයග්රහණ දර්ෂශක ඡේ දක්වා ජයග්රහණ ලබා 

ගැනීඡේ ප්රගතිය 

 0%-

49% 

50%- 

74% 

75%-

100% 

4.3   2030 වන විට 
සියළුම කාන්තාවන්ට 
සහ පිරිින්ට ගුණාත්මක 
වශ්යන් ඉහළ සහ අඩුුු 
මුදලකට ලබා ගත හැකි 
විශේවවිදයාල අධයාපනය 
ඇතුලත්ව තාකෂණික, 
වෘත්තීය සහ තෘතීයික 
අධයාපනය ලබා 
ගැනීමට හැකි වීම.   

• ්පාළී රහිත ශිෂය 
ණය  ් යෝජනා ක්රමය 
ක්රීයාත්මක කිරීම 

• ජාතික උසසේ තාකෂණ 

අධාපන ආයතනය (SLIATE) 
මගින් උසසේ අධයාපන 
අවසේථා ලබා දීම. 

 
 
 

• විශේව විදයාල ප්රතිපාදන 

්කාිෂන් සභාව  (UGC) 
යට්ත් පවතින ජාතික 
විශේවවිදයාල සඳහා සිසුන් 
ඇතුලත් කර ගැනීම.  

 
 

 

•  ශ්රී ලාංකා භිකු 
විශේවවිදයාලය  සඳහා සිසුන් 
ඇතුලත් කර ගැනීම. 
 

 

• ශ්රී ලාංකා ්බෞේධ හා පාලි 
විශේවවිදයාලය සඳහා සිසුන් 
ඇතුලත් කර ගැනීම. 

 
 

 
 

  

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

  57% 

 

 

 

 

 

91.6% 

 

 

 
(*) 

 

 

 

 

112.6% 

 

 

          

96.4% 

විඡශ්ිත් දර්ෂෂක අඡප්ක්ිත් නිමැවුඡේ ප්රතිශත්යක් (%) ඡලස ත්ත්ය නිමැවුම 

100%-90% 75%-89% 50%-74% 

උපාධිධාරී රැකියා නියුකත භාවය. 93.6%   

 
ජාතික උසසේ අධයාපන පේධතිය 
්වත සිසුන් ඇතුලත් කර ගැනී්ේ 
වැඩිවීම.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

2020 වර්මෂ්ේදී  විශේව විදයාල 
ප්රතිපාදන ්කාිෂන් සභාව  

(UGC) යට්ත් පවතින ජාතික 
විශේවවිදයාල සඳහා සිසුන් ඇතුලත් 
කර ගැනීමට අ්ප්කෂිත සාංඛ්යාව 

34,161.  නමුත් 2020 වසර සඳහා 
්ේ වන විටත් සිසුන් බඳවා ගැනීම 
අවසන්ව නැත. 

  

විශේව විදයාල ්ලෝක ්රේණිගත 

කිරීම. 

 76.5%  

ඇතුලත් 

කර ගන්නා 

සිසුන් 

ගණ්න් 

වැඩිවීම. 

. 

.. 
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4.5   2030 වන විට 
I. අධයාපන්ේ සුත්රී පුරුෂ 

සමාජභාවය මත 
පදනේ වූ ්වනසේකේ 
තුරන් කිරීම. 
 

II. අධයාපන්ේ සියළුම 
මට්ටේවලට ප්ර්ේශ 
වී්ේ අවසේථාව තහවුරු 
කිරීම  
 

III. අබාධිත පුේගලයින්ට, 
සේව්ේශිකයන්ට සහ 
අවදානමට ලකවිය 
හැකි ළමුන්ට වෘත්තීය 
පුහුණුව ලබාගැනිමට 
අවසේථාව සැලසීම.    

 

• ඉලකක සපුරා ඇත. 
 
 
 
 
 
 

• ඉලකක සපුරා ඇත. 
 
 

 
 

• ්මම  අමාතයාංශ්ේ විෂය 
පථයට අයත් ්නා්ේ.  

 
 

   

100% 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

- 

4.7  2030 වන වට  
ඉ්ගනුම ලබන සියළුම 
්දනා තිරසර සාංවර්මධන 
ප්රවර්මධනය කිරීම සඳහා වූ 
දැනුම සහ කුසලතාවයන් 
ලබා ්ගන සිීම, එයට 
තිරසර සාංවර්මධනය 
පිළිබඳ අධයාපනය සහ 
තිරසර ජීවන රටාවන්, 
මානව අයිතිවාසිකේ , 
සාමය සහ 
ප්රචන්ඩත්ව්යන් ්තාර 
සාංසේකෘතියක ප්රවර්මධනය 
කිරීම, ්ගෝලීය 
පුරවැසිභානය සහ 
සාංසේකෘතික විවිදත්වය 
ඇගයීම සහ තිරසර 
සාංවර්මධනයට 
සාංසේකෘතිකමය වශ්යන් 
දායක වීම ඇතුලත් ්ේ.  

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 

*2020 වර්මෂ්ේදී  විශේව විදයාල ප්රතිපාදන ් කාිෂන් සභාව  (UGC) යට්ත් පවතින ජාතික විශේවවිදයාල සඳහා 

සිසුන් ඇතුලත් කර ගැනීමට අ්ප්කෂිත සාංඛ්යාව 34,161.  නමුත් 2020 වසර සඳහා ් ේ වන විටත් සිසුන් බඳවා 

ගැනීම අවසන්ව නැත. 
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5.2 තිරසර සාංවර්ෂධ්න ඉලක්ක සපුරා ගැනීඡේ ජයග්රහණ සහ අභිඡයෝග  

      තිරසර සාංවර්ෂධ්න අරමුණු (SDG) 4.5 සපුරා ගැනීම සේබන්ධ්ව.  

 
1. අධයාපන්ේ සුත්රී පුරුෂ සමාජභාවය මත පදනේ වූ 

්වනසේකේ තුරන් කිරීම.                                        -                                                         

                                   

 

2. අධයාපන්ේ සියළුම මට්ටේවලට ප්ර්ේශ වී්ේ 

අවසේථාව තහවුරු කිරීම.                                         -                                                                                                 

   

 

 

 

3. අබාධිත පුේගලයින්ට, සේව්ේශිකයන්ට සහ 

අවදානමට ලකවිය හැකි ළමුන්ට  වෘත්තීය පුහුණුව 

ලබාගැනිමට අවසේථාව සැලසීම.                            - 

 

 

 

 

06 පරිච්ඡේදය - මානව සේපත් පැතිකඩ 

 
6.1 ්සේවක සාංඛ්යා කළමනාකරණය 

 අනුමත් ඡස්වක සාංඛයාව පවතින ඡස්වක සාංඛාව ඇබෑර්ෂතු/(අතිරික්ත්)** 
්ජයෂේඨ 27 23 04 
තෘතීයික 05 04 01 
ේවිතියික 120 70 50 

ප්රාථික 45 40 05 
 

6.2 ** ඉහත වගු්ේ දකවා ඇති ්සේවක සාංඛ්යාවට අමතරව උපාධිධාරි අභයාසලාභීන් 29 ්ද්නකු ්මම 

අමාතයාාංශය ්වත අනුයුකත කර ඇත. ඒ අනුව පවතින සතය පුරප්පාඩු ප්රමාණය 31කි. ්ම්ලස තනතුරු 

පුරප්පාඩු පැවතීම ්හේතු්වන් එක නිලධාරි්යකුට විෂයන් කිහිපයක කාර්මයයන් ඉටු කිරීමට සිදුවීම නිසා 

අමාතයාාංශ්ේ අ්ප්කෂිත අරමුණු කාර්මයකෂමව හා සඵලදායීව ඉටු කිරීම දුෂේකර වී ඇත. එබැවින් අදාල පුරප්පාඩු 

සේූර්මණ කිරීම සඳහා රාජය ්සේවා, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාතයාාංශය දැනුවත් කර ඇත. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

උසසේ අධයාපන අවසේථා සඳහා ්තෝරා ගැනීම 

හු්දක Z- අගය මත රඳා පවතී. එය සුත්රී පුරුෂ 

සමාජභාවය මත පදනේ ්නා්ේ. 

 

 උසසේ අධයාපන්ේ එක එක මට්ටේ අර්මථ දකවා ඒ 

සඳහා ප්ර්ේශ වීමට අවශය සුදුසුකේ ද දකවා  ශ්රී  ලාංකා 

සුදුසුකේ රාමුව (SLQF) මත සකසේ කර ඇත. ඒ අනුව 

සුදුසුකේ සපුරා ලන ඕනෑම අ්යකුට විවිධ මට්ටේ 

වලට ප්ර්ේශ  වීමට ඇති අවසේථාවන් තහවුරු කර 

ති්බ්. අමාතයාංශය යට්තහි වු  සියළුම අධයාපන 

ආයතනයන් ්මම රාමුවට අනුගත කර ඇත. 

 

. 

 

   ්මම  අමාතයාංශ්ේ විෂය පථයට අයත් 

්නා්ේ. 

 



අධ්යාපන අමාත්යාාංශය - උසස් අධ්යාපන                                             වාර්ෂික කාර්ෂය සාධ්න වාර්ෂත්ාව-2020 

 

 

 58 
 

 

6.3 මානව සේපත් සාංවර්ෂධ්නය 

වැඩසටහඡන් නම පුහුණුව 

ලද 

ඡස්වක 

සාංඛයාව 

වැඩසටහඡන් 

කාල සීමාව  
සමස්ථ ආඡයෝජනය 
(Rs’000) 

වැඩසටහඡන් 

ස්වභාවය 
(ඡේශීය/ 
විඡේශීය) 

නිමැවුම / ලබා ගත් 

දැනුම* 
්ේශීය වි්ේශීය 

ආයතන සාංග්රහ්ේ 
විධිවිධාන පිළිබඳ 
රාජය නිලධාරින් 
දැනුවත් කිරීම  

2 දින 2 - - ්ේශීය රජ්ේ  නිලධරයන්්ග්න  

නිවාඩු ,වැටුප් ,දීමනා  
සේබන්ධ්යන්  
ආයතන සාංග්රහ්ේ  
සඳහන් විධිවිධාන  
පිළිබඳව දැනුවත් වීම 

ප්රසේපාදන 
ක්රියාවලිය 

3 දින 2 24 - ්ේශීය ප්රසේපාදන ක්රියාවලිය  
හඳුනාගැනීම හා  
එදි්නදා රාජකාරි  
කාර්මයකෂමව සිදුකිරීම  

සඳහා අදාල කර ගැනීම 
රාජය නිලධාරින්්ග්න 
වැටුප් සකසේ කිරීම 

1 දින 1 4 - ්ේශීය සියලුම නිලධාරින්්ග්න 
වැටුප් සකසේ කිරීම. 

්පෞේගලික ලිපි 
්ගානු පවත්වා 
ගැනීම 

1 දින 2 4.5 - ්ේශීය ්පෞේගලික ලිපි්ගානු 
යාවත්කාලීන කිරීම සහ 
නඩත්තු කිරීම. 

ප්රසේපාදන සැලැසේම  
සහ ක්රියාකාරි 
සැලැසේම සකසේ 
කිරිම.  

3 දින 3 45 - ්ේශීය අමාතයාාංශ්ේ 
ප්රසේපාදන ක්රියාවලිය 
පිලිබඳ දැනුම ලබා 
ගැනීම. 

රජ්ේ 
නිලධරයන්්ග්න 
නිවාඩු 

1 දින 2 8.5 - ්ේශීය සියලුම නිලධාරින්්ග්න 
වැටුප් සකසේ කිරීම. 

්සේවා සමාරේභක 
පුහුණුව 

17 දින 3 255 - ්ේශීය ආයතනික කටයුතු 
පිළිබඳ ූර්මව දැනුමක 
ලබා දීම. 

 

* රාජකාරි කටයුතු කාර්මයකෂමව හා සඵලදායීව ඉටු කිරීම සඳහා නිලධාරීන්්ග්න දැනුම කුසලතා වර්මධනය සිදු 

කිරීම අතයවශය කරුණකි. නිලධාරීන් පුහුණු වැඩසටහන් සඳහා ්යාමු කිරී්මන් නව විෂය කරුණු  

සේබන්ධ්යන් දැනුම වර්මධනය වන අතර කාර්මයකෂම ්සේවාවක එමඟින් ඉටු වනු ඇතැයි අ්ප්කෂා ්ක්ර්ම.  
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07 පරිච්ඡේදය – අනුකූලත්ා වාර්ෂත්ාව  

 අදාළ කර ගත් යුතු අවශයත්ාව අනුකූලත්ා 

ත්ත්ත්වය 

(අනුකූල 

ඡේ/අනුකූල 

ඡනාඡේ) 

අනුකූල ඡනාඡේ 

නේ ඒ සඳහා ඡකටි 

පැහැදිි කිරීම 

අනුකූල ඡනාවීම 

අනාගත්ඡේ දී වළක්වා 

ගැනීමට ඡයෝජනා කරන 

නිරවදය තීරණ ක්රියාමාර්ෂග 

1 පහත් සඳහන් මූලය ප්රකාශ/ ගිණුේ 
නියමිත් දිනට ඉදිරිපත් ඡකාට තිඡබ් 

 _ _ 

1.1 වාර්මෂික මූලය ප්රකාශ අනුූල ්ේ _ _ 
1.2 රාජය නිලධාරීන්්ග්න අත්තිකාරේ 

ගිණුම 
අනුූල ්ේ _ _ 

1.3  වයපාර හා නිෂේපාදන අත්තිකාරේ 

ගිණුේ  (වාණිජ අත්තිකාරේ ගිණුේ) 

_ _ _ 

1.4 ගබඩා අත්තිකාරේ ගිණුේ _ _ _ 
1.5 වි්ශේෂ අත්තිකාරේ ගිණුේ _ _ _ 
1.6 ්වනත් _ _ _ 

2 ඡපාත්පත් හා ඡේඛන නඩත්තු කිරීම 

(මු.ඡර.445)  

 _ _ 

2.1 රාජය පරිපාලන චක්ර්ල්ඛ් 267/2018 
අනුව සේථාවර වත්කේ ්ල්ඛ්නය 
යාවත්කාලීන කර පවත්වා්ගන යාම 

අනුූල ්ේ _ _ 

2.2 පුේගල පඩිනඩි ්ල්ඛ්න/ පුේගල 
පඩිනඩි කාඩ්පත් යාවත්කාලීන කර 
පවත්වා්ගන යාම 

අනුූල ්ේ _ _ 

2.3 විගණන විමසුේ ්ල්ඛ්නය 
යාවත්කාලීන කර පවත්වා්ගන යාම 

අනුූල ්ේ _ _ 

2.4 අභයන්තර විගණන වාර්මතා ්ල්ඛ්නය 
යාවත්කාලීන කර පවත්වා්ගන යාම 

අනුූල ්ේ _ _ 

2.5 සියළුම මාසික ගිණුේ සාරාාංශ  
(CIGAS) පිළි්යලකර නියිත දිනට 
මහා භාණ්ඩාගාරයට ඉදිරිපත් කිරීම 

 

අනුූල ්ේ _ _ 

2.6 ්චකපත් හා මුදල් ඇණවුේ ් ල්ඛ්නය 
යාවත්කාලීන කර පවත්වා්ගන යාම 

අනුූල ්ේ _ _ 

2.7 ඉන්්වන්ි ්ල්ඛ්නය  යාවත්කාලීන 
කර පවත්වා්ගන යාම 

අනුූල ්ේ _ _ 

2.8 ්තාග ්ල්ඛ්නය යාවත්කාලීන කර 
පවත්වා්ගන යාම  

අනුූල ්ේ _ _ 

2.9 

 

හානි පාඩු ්ල්ඛ්නය 
යාවත්කාලීනකර පවත්වා්ගන යාම 

අනුූල ්ේ 

 

_ _ 

2.10 බැරකේ ්ල්ඛ්නය යාවත්කාලීන කර 
පවත්වා්ගන යාම 

අනුූල ්ේ _ _ 

2.11 උප පත්රිකා ්පාත් ්ල්ඛ්නය (GA – 

N20) යාවත්කාලීන කර 
පවත්වා්ගන යාම 

අනුූල ්ේ _ _ 

03 මූලය පාලනය සඳහා කාර්ෂයන් 

අභිනිඡයෝජනය කිරීම (මු.ඡර. 135) 

 _ _ 
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3.1 මූලය බලතල ආයතනය තුළ බලතල 
පවරාදී තිබීම 

අනුූල ්ේ _ _ 

3.2 මූලය බලතල පවරාදීම පිළිබඳ 
ආයතනය තුළ දැනුවත් කර තිබීම 

අනුූල ්ේ _ _ 

3.3 සෑම ගනු්දනුවකම නිලධාරීන් 
්ද්ද්නකු ්හෝ ඊට වැඩි සාංඛ්යාවක 
හරහා අනුමත වන පරිදි බලතල 
පවරාදී තිබීම 

අනුූල ්ේ _ _ 

3.4 2014.05.11 දිනැති අාංක 171/2004 
දරණ රාජය ගිණුේ චක්ර්ල්ඛ්ය අනුව, 
රජ්ේ පඩිපත් මෘදුකාාංග පැ්කජය 
භාවිතා කිරී්ේ දී 
ගණකාධිකාරිවරයන්්ග්න පාලනයට 
යටත්ව කටයුතු කිරීම 

අනුූල ්ේ _ _ 

4 වාර්ෂික සැලසුේ සකස් කිරීම  

4.1 වාර්මෂික ක්රියාකාරී සැලැසේම සකසේ 
කිරීම 

අනුූල ්ේ _ _ 

4.2 වාර්මෂික ප්රසේපාදන සැලැසේම සකසේ 
කිරීම 

අනුූල ්ේ _ _ 

4.3 වාර්මෂික අභයන්තර විගණන 
සැලැසේම සකසේ කිරීම 

අනුූල ්ේ _ _ 

4.4 වාර්මෂික ඇසේත්ේන්තුව සකසේ ්කාට 
ජාතික අයවැය  ්දපාර්මත්ේන්තුවට 

(NBD) නියිත දිනට ඉදිරිපත් කිරීම 

අනුූල ්ේ _ _ 

4.5 වාර්මෂික මුදල් ප්රවාහ ප්රකාශය නියිත 
දිනට භාණ්ඩාගාර ්ම්හයුේ 
්දපාර්මත්ේන්තුවට ඉදිරිපත් කර 
තිබීම. 

අනුූල ්ේ _ _ 

5 විගණන විමසුේ   

5.1 විගණකාධිපතිවරයා විසින් නියම 
්කාට ඇති දිනට, සියළුම විගණන 
විමසුේ වලට පිළිතුරු ලබා දී තිබීම 

අනුූල ්ේ   

6 අභයන්ත්ර විගණනය - - - 

6.1 මු.්ර. 134(2) DMA/1-2019 අනුව, 
වසර ආරේභ්ේ දී 
විගණකාධිපතිවරයා සමඟ සාකච්චඡා 
කිරී්මන් අනතුරුව, අභයන්තර 
විගණන සැලැසේම සකසේ කිරීම 

 

 
අනුූල ්ේ 

_ _ 

6.2 සෑම අභයන්තර විගණන 
වාර්මතාවකටම මාසයක කාලයක තුළ 
දී පිළිතුරු සපයා තිබීම 

අනුූල ්ේ _ _ 

6.3 2018 අාංක 19 දරණ ජාතික විගණන 
පන්ත් 40(4) උප වගන්තිය ප්රකාරව, 
සියලුම අභයන්තර විගණන වාර්මතා 
වල පිටපත් කළමනාකරණ විගණන 
්දපාර්මත්ේන්තුවට ඉදිරිපත් කර 
තිබීම 

අනුූල ්ේ _ _ 

6.4 මුදල් ්රගුලාසි 134(3) ප්රකාරව, 
සියලුම අභයන්තර විගණන වාර්මතා 
වල පිටපත් විගණකාධිපතිවරයාට 
ඉදිරිපත් කර තිබීම  

අනුූල ්ේ  _ 

7 විගණන හා කළමනාකරණ කමිටු   _ _ 
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7.1 DMA චක්ර්ල්ඛ් 1-2019 අනුව, අවම 
වශ්යන් විගණන හා කළමනාකරණ 
කිටු 04 ක වත් අදාළ වර්මෂය තුළ 
පවත්වා්ගන තිබීම 

අනුූල ්ේ අාංක 

DMA/AMC/M/202
0/5-4 හා 

2020.06.02 
ක.වි.ලිපිය  පරිදි 

පැවැත්විය යුතු 
කිටු වාර ගණන 

නිදහසේ කර ඇත  

_ 

8 වත්කේ කළමනාකරණය  _ _ 

8.1 අාංක 01/2017 දරණ වත්කේ 
කළමනාකරණ චක්ර්ල්ඛ්්ේ 07 වන 
පරිච්ච්ේදය අනුව, වත්කේ ිල දී 
ගැනීේ හා අපහරණය කිරීේ පිළිබඳ 
්තාරතුරු ්කාේප්්ට්රෝලර්ම ජනරාල් 
කාර්මයාලය ්වත ඉදිරිපත් කර තිබීම 

අනුූල ්ේ _ _ 

8.2 ඉහත සඳහන් චක්ර්ල්ඛ්්ේ 13 වන 
පරිච්ච්ේදය ප්රකාරව, එම 
චක්ර්ල්ඛ්්ේ විධි විධාන ක්රියාත්මක 
කිරීම සේබන්ධීකරණය සඳහා සුදුසු 
සේබන්ධතා නිලධාරි්යකු පත් කර 
එම නිලධාරියා පිළිබඳ ්තාරතුරු 
්කාේප්්ට්රෝලර්ම ජනරාල් 
කාර්මයාලයට වාර්මතාකර තිබීම 

අනුූල ්ේ _ _ 

8.3 රාජය මුදල් චක්ර්ල්ඛ් අාංක 05/2016 
අනුව, භාණ්ඩ සමීකෂණ පවත්වා 
අදාළ වාර්මතා නියිත දිනට 
විගණකාධිපතිවරයා ්වත ඉදිරිපත් 
කර තිබීම 

අනුූල ්ේ _ _ 

8.4 වාර්මෂික භාණ්ඩ සමීකෂණ්යන් 
අනාවරණය වූ අතිරිකත, ඌණතා හා 
්වනත් නිර්ම්ේශ චක්ර්ල්ඛ්්ේ 
සඳහන් කාලය තුළ සිදු්කාට තිබීම 

අනුූල ්ේ _ _ 

8.5 ගර්මහිත භාණ්ඩ අපහරණය කිරීම 
මු.්ර. 772 අනුව සිදු කිරීම 

අනුූල ්ේ  
_ 

_ 

9 වාහන කළමනාකරණය  _ _ 

9.1 සාංිත වාහන සඳහා වදනික ධාවන 
සටහන් හා මාසික සාරාාංශ වාර්මතා 
සකසේ ්කාට නියිත දිනට 
විගණකාධිපති ්වත ඉදිරිපත් කිරීම 

අනුූල ්ේ  _ _ 

9.2 වාහන ගර්මහිත වී මාස 06 කට වඩා අඩු 
කාලයක දී අපහරණය කර තිබීම 

අනුූල ්ේ _ _ 

9.3 වාහන ්ලාග්න ්පාත් පවත්වා ගනිින් 
ඒවා යාවත්කාලීනකර පවත්වා්ගන 
යාම 

අනුූල ්ේ _ _ 

9.4 සෑම වාහන අනතුරක 
සේබන්ධ්යන්ම මු.්ර. 
103,104,109, හා 110 ප්රකාරව 
කටයුතු කිරීම 

 

අනුූල ්ේ _ _ 

9.5 2016.12.29 දිනැති අාංක 2016/30 
දරණ රාජය පරිපාලන චක්ර්ල්ඛ්්ේ 
3.1 ්ේද්ේ සඳහන් විධි විධාන 
ප්රකාරව, වාහන වල ඉන්ධන දහනය 
වීම නැවත පරීකෂා කිරීම 

අනුූල ්ේ _ _ 
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9.6  කල්බදු කාල සීමා්වන් අනතුරුව, 
බදු වාහන ්ලාග්න ්පාත් වල 
සේූර්මණ අයිතිය පවරා ්ගන තිබීම. 
 

අනුූල ්ේ _ _ 

10 බැාංකු ගිණුේ කළමනාකරණය  _ _ 
10.1  නියිත දිනට බැාංකු සැසඳුේ ප්රකාශ 

පිළි්යළ කර සහතික කර ඒවා 
විගණනය සඳහා ඉදිරිපත් කර තිබීම 

 

අනුූල ්ේ _ _ 

10.2 සමා්ලෝිත වර්මෂ්ේ දී ් හෝ ඊට ් පර 
වර්මෂ වල සිට ඉදිරියට රැ්ගන ආ 
අක්රිය බැාංකු ගිණුේ නිරවුල් කර තිබීම 

 

අනුූල ්ේ _ _ 

10.3 බැාංකු සැසඳුේ ප්රකාශ වලින් 
අනාවරණය වූ හා ගැලපුේ කළ යුතුව 
තිබූ ්ශේෂ සේබන්ධ්යන් මුදල් 
්රගුලාසි ප්රකාරව කටයුතු ්කාට එම 
්ශේෂ මාසයක කාලයක ඇතුළත 
නිරවුල් කර තිබීම 

 

අනුූල ්ේ _ _ 

11 ප්රතිපාදන උපඡයෝජනය 

 

 _ _ 

11.1 සලසා තිබූ ප්රතිපාදන ඒවා්ේ සීමාව 
ඉකමවා ්නායන පරිදි වියදේ දැරීම 

 

අනුූල ්ේ _ _ 

11.2  මු.්ර. 94(1) ප්රකාරව, සලසන ලද 
ප්රතිපාදන්යන් උප්යෝජනය කළ 
පසු වර්මෂ අවසාන්ේ දී ඉතිරි 
ප්රතිපාදන සීමාව ්නඉකමවන පරිදි 
බැරකේවලට එලඹීම 

අනුූල 
්නා්ේ 

විදුලි, ජල හා 
දුරකථන වැනි 
පුනරාවර්මතන වියදේ 
වලට අදාල බිල්පත් 
ලැබී්ේ ප්රමාදය 
නිසා  

_ 

12 රජඡේ නිළධ්ාරීන්ඡේ අත්තිකාරේ 
ගිණුේ  

 _ _ 

12.1 සීමාවන්ට වලට අනුූල වීම. අනුූල ්ේ _ _ 
12.2 හිඟහිටි ණය ්ශේෂ පිළිබඳ කාල 

විශේ්ල්ෂණයක සිදු කර තිබීම 
අනුූල ්ේ _ _ 

12.3 වර්මෂයකට වැඩි කාලයක සිට පැවත 
එන හිඟහිටි ණය ්ශේෂ නිරවුල් කර 
තිබීම 

 

අනුූල 
්නා්ේ 

්සේවය අතහැර 
්ගාසේ ඇති 
නිළධාරින් 
්ද්ද්නකු හා 
විරාම ගිය 
නිළධාරි්යකු්ග්න 
ණය  ් ශේෂය නිරවුල් 
කර ්නාතිබීම - 
්සේවය අතහැර 
්ගාසේ 
සිටි  නිළධාරින් 
්ද්දනාට නීති 
මගින් කටයුතු 
කිරීමට පියවර ්ගන 
ඇති අතර විරාික 
නිලධාරියා ිය 
්ගාසේ ඇති අතර 
ඔහුට විරාම 
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පාරි්තෝෂිකයක 
්නාමැති නිසා 
විරාම වැටුප් 
්දපාර්මත්ේන්තුව 
මගින් මරණ 
පාරි්තෝෂිකයන් 
්හෝ ්වනත් දීමනා 
මගින් එම ණය 
්ශේෂය අඩු කරන 
්ලස ඉල්ලා වි.වැ. 
්ද. අධයකෂ 
ජනරාල් ්වත දන්වා 
යවා ඇත.  

13 ඡපාදු ත්ැන්පත් ගිණුම  _ _ 

13.1 කල් ඉකුත් වූ තැන්පතු 
සේබන්ධ්යන් මු.්ර. 571 ප්රකාරව 
කටයුතු කර තිබීම. 

අනුූල ්ේ _ _ 

13.2 ්පාදු තැන්පතු සඳහා වන පාලන 
ගිණුම යාවත්කාලීන කර  
පවත්වා්ගන යාම 

අනුූල ්ේ _ _ 

14 අග්රිම ගිණුම  _ _ 

14.1 සමා්ලෝිත වර්මෂය අවසාන්ේ දී 
මුදල් ්පා්ත් ්ශේෂය භාණ්ඩාගාර 
්ම්හයුේ ්දපාර්මත්ේන්තුවට 
්ේෂණය කර තිබීම 

අනුූල ්ේ _ _ 

14.2 මු.්ර. 371 ප්රකාරව නිකුත් කළ 
තත්කාර්මය අතුරු අග්රිම, එම කාර්මයය 
අවසන් වී මාසයක ඇතුළත නිරවුල් 
කර තිබීම 

අනුූල ්ේ _ _ 

14.3 මු.්ර. 371 ප්රකාරව අනුමත සීමාව 
ඉකමවා ්නායන පරිදි තත්කාර්මය 
අතුරු අග්රිම නිකුත් කර තිබීම 

අනුූල ්ේ _ _ 

14.4 අග්රිම ගිණු්ේ ්ශේෂය, 
භාණ්ඩාගාර්ේ ් පාත් සමඟ මාසිකව 
සැසඳුේ කිරීම 

අනුූල ්ේ _ _ 

15 ආදායේ ගිණුම  _ _ 
15.1 අදාළ ්රගුලාසි වලට අනුූලව, රැසේ 

කළ ආදාය්මන් ආපසු ්ගවීේ සිදු 
්කාට තිබීම 

_ _ _ 

15.2 රැසේ කර තිබූ ආදයේ, තැන්පතු 
ගිණුමට බැර ්නා්කාට සෘජුවම 
ආදායමට බැර කර තිබීම 

_ _ _ 

15.3 මු.්ර 176 අනුව හිඟ ආදායේ වාර්මතා  
විගණකාධිපතිවරයා ්වත ඉදිරිපත් 
කර තිබීම 

_ _ _ 

16 මානව සේපත් කළමනාකරණය  _ _ 
16.1 අනුමත කාර්මය මණ්ඩල සීමාව තුළ 

කාර්මය මණ්ඩලය පවත්වා්ගන යාම 
අනුූල ්ේ _ _ 

16.2 කාර්මය මණ්ඩල්ේ සියළුම 
සාමාජිකයන් ්වත රාජකාරි ලැයිසේතු 
ලිඛිතව ලබාදී තිබීම 

අනුූල ්ේ _ _ 

16.3 20.09.2017 දිනැති MSD චක්ර්ල්ඛ් 
අාංක 04/2017 ප්රකාරව සියලුම 
වාර්මතා කළමනාකරණ ්සේවා 
්දපාර්මත්ේන්තුව ්වත ඉදිරිපත් කර 

අනුූල ්ේ _ _ 
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තිබීම 

17 මහජනයා ඡවත් ඡත්ාරතුරු ලබා දීම අනුූල ්ේ _ _ 
17.1 ්තාරතුරු දැන ගැනී්ේ පනත හා 

්රගුලාසි ප්රකාරව ්තාරතුරු 
නිලධාරි්යකු පත් ්කාට ්තාරතුරු 
ලබා දී්ේ ්ල්ඛ්නයක 
යාවත්කාලීනකර පවත්වා්ගන යාම 

අනුූල ්ේ _ _ 

17.2 ආයතනය පිළිබඳ ්තාරතුරු එහි 
්වබ් අඩවිය හරහා ලබා දී ති්බන 
අතර, ්වබ් අඩවිය හරහා ්හෝ 
විකල්ප මාර්මග හරහා ආයතනය 
පිළිබඳ මහජනයා්ග්න 
ප්රශාංසා/්චෝදනා පල කිරීමට 
පහසුකේ සලසා තිබීම 

අනුූල ්ේ _ _ 

17.3 ්තාරතුරු දැන ගැනී්ේ පන්ත් 08 
වන හා 10 වන වගන්ති ප්රකාරව 
වසරකට ්දවතාවක ්හෝ වසරකට 
වරක වාර්මතා ඉදිරිපත් කර තිබීම 

අනුූල ්ේ _ _ 
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Ministry of Education (Higher Education), 18, Ward Place, Colombo 07. 
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