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දැක්ම 

 
“මානව ශාස්ත්ර ාා ස්ත්මා  ිද්යා ෂේතර ුළ  

්ැනුම,ස්ත්ම්පත්,පර්ේේතණ , අධ්යාපනස ස්ත්ා ස්ත්මා  

ක්රිසාරාමරම් අ ම ස්ත්ාක්රිසා ේිාගනින්, , ිදෂ්ත්ත්වස 
පිළිබඳ  ාතිර ාා  ා ය,  ම ීරර්තිස ලත් මධ්යස්ත්ාානසෂ 

බවට පත් වීම.” 
 

 
 
 
 
 

මමමෙවර 
 
 

“සිසලු ශ්රී ලාිකර ිදශවිද්යාලවල ැිැ, වීම් ස්ත්ා 

පර්ේේතණ ශෂතිමත් කරීමට ස්ත්ා වැඩි දියුණු කරීමට 

ඇති අවශය ාවස ාුනනා ිිමන්, , පර්ේේතණ ාා 

ප්රතිපත්ති ්ාසරත්වස ාමාා මේටි  ස්ත්ා ස්ත්මා ේසි  

ස්ත්ිවර්ධ්නසට ිදශවිද්යාල ්ාසර ිදස යුුළ බව අවේබ ධ් 

රම ිිමන්, , NACS සස්ත්ද්ධ්ා, තිර ස්ත්ා වයවාාිකර 

ේ්සාරාමේස, ම මානව ශාස්ත්ර ාා ස්ත්මා  ිද්යා 

ෂේතරස ුළ  පශාාත් පපාිමමස, පශාාත් -ආාාර්ස 

පපාිමමස ස්ත්ා ේවනත් පර්ේේතණවලට ස්ත්ාාස ්ැෂිදස 

යුුළ අ ම එම දිශාව ේ්ස්ත්ට ිදද්වුළ,  අභිේේමණස 

රමන්,  ස්ත්ා ප්රතිලා  ලබා ේ්න්,  පස්ත්ස්ත් ින,  නස ස්ත්ා 

ිමර්මානාත්මර ිමර්මාණශීලීත්වස ප්රවර්ධ්නස ර  

යුුළස. NCAS එි  පමමාර්ාස ස්ත්ාෂතාත් රම ිැනීමට 

 ාතිර ාා  ා ය,  ම ස්ත්ිිදධ්ාන ස්ත්ම   ාල ි  ේවන්,  

ශ්රී ලිරාේව ිදශවිද්යාල ුළ  අර ම්ගලසෂ වනු 

ඇ .” 
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ආයතනික මතොරතුරු 

 
 

 
 
 
ආයතනමේ නම   :මානව ශාස්ත්ර ස්ත්ා ස්ත්මා  ිද්යා පිළිබඳ පස්ත්ස්ත් අධ්යසන ස්ත්ඳාා ූ   ාතිර  

 මධ්යස්ත්ාානස (NCAS) 
 
 

ලියොපදිංචි ලිපිනය   :අිර. 6A, සුරස්ත් ා,  ිාඩ්න, ස්ත්, ේව ඩ්න ේපේ්ස්ත්, ේරා ඹ 07. 
 
 
 

තත්තත්තවය සෙ නීතිමය  ආකෘතිය    :1978 අිර 16 ්මන ිදශවිද්යාල පනේත් 24අ වි, තිස සටේත් 2005 
ඔෂේ  බර් මස්ත් ආඥා පන ක,  පිි ටුවන ල් ම ේේ වයවස්ත්ාාපි  ම්ගලසක 

 
 

අරමුදල් මුලොශ්රය    : ා ්ගා ිා ම  අ ම මු ් ල  
 
 

ගිණුම්කරණ කොල සීමොව   :2 0 1 6  න වා ික  0 1  සි ට  2 0 1 6  ේ් ස්ත්ැ ම්බ ර්  3 1  
 
 

අධ්යක්කක    : මාාාාර්ස පී.එස්ත්.එම්. ගුණමත්න 
 

විගණකවරු   : බා ි ම  ිද ි ණ ර ව රු ,  - 

   ිදිණරාිමපති ේ්පාර් ේම්, ුළව, ශ්රී ලිරාව 
 
 

: අ ය,  ම ිදිණරවරු,  -  
  අ ය,  ම ිදිණර අිශස ිදශවිද්යාල ප්රතිපා්න ේරාන්ත,  ස්ත් ාව  

 
 

බැිංකුකරුවන්   : ලි රා  බැි කු ව ,  ේටා ිකි ට ,  ශා ඛා ව  
 
 
 

ඇමතුම් මතොරතුරු  :  දුම     : 0112685850,0112693974 

                   ෆැෂස්ත්    :0112693975 

                                                   ඊ -  ැපැල්     :  info@ncas.ac.lk 

                                                  ේවබස      : www.ncas.ac.lk 
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ෙැඳින්ීම 
 

මානව ශාස්ත්ර ස්ත්ා ස්ත්මා  ිද්යා පිළිබඳ පස්ත්ස්ත් අධ්යසන ස්ත්ඳාා ූ   ාතිර මධ්යස්ත්ාානස (NCAS) ූ  1978 
අිර 16 ්මන ිදශවිද්යාල පනේත් 24අ වි, තිස සටේත්ූ  2005 අිර 2 ්මන ආඥා පන  සටේත් 
සනතිරව පිි ටුවන ල් අ ම 2005 ඔෂේ  බර් 19 දිනැති අිර 1415/17 ්මන අති ිදේශත ිැස්ත්ට් 
පරස මින,  ප්රරාශසට පත් රමන ලී.. ැ,  අනුළරුව 2008 ස්ත්ැප් ැම්බර් මස්ත් 15 දිනැති අිර 1567 
්මන අති ිදේශත ිැස්ත්ට් පරේේ ප  ර  2008 අිර 03 ්මන මානව ශාස්ත්ර ස්ත්ා ස්ත්මා  ිද්යා පිළිබඳ 
පස්ත්ස්ත් අධ්යසන ස්ත්ඳාා ූ   ාතිර මධ්යස්ත්ාානස සස්ත්ිේශ ධ්නස කරීේම්  ආඥා පන  මින,  ස්ත්ිේශ ධ්නස 
රමන ලී.. 

 

NCAS මූලිරවම පිි ටුවනු ලැබුේව  ාතිර ිදශවිද්යාල පද්ධ්තිස ුළ  ස්ත්මා  ිද්යා ාා මානව ශාස්ත්ර සන 
ෂේතරවල ේස්ත්වස රමන අධ්යසන ප්ර ාේව අවශය ාව,  ැටු කරීම පිිසස්ත්ස. මාාාාර්ස ේස්ත්නර 
බ්ගාමනාසර මා ා ස්ත්ා අ්ා  ෂේතරවල ේ යත් මාාාාර්සවරු ීරපේ්ේනෂ ිදසි,   එස ආමම්  
රමන ලී.. රඩිනන්,  වයාප්  වන  ාතිර ිදශවිද්යාල පද්ධ්තිේේ ස්ත්මා  ිද්යා ාා මානව ශාස්ත්ර අිශවල 
අධ්යසන අවශය ාව,  ැටු කරීම පිිසස්ත් ්ැනට ක්රිසාත්මර වන ිදශවිද්යාලවලි,  බැාැම ආස නසෂ 
පිි ටුවීේම් අවශය ාව මුළිදස. සුදුසුරම් අත්රම ි, නා ස්ත්ා ිදශවිද්යාල ප්රේවශස අේප්ෂතා රමන 
ෂ්තයයින, ේේ  ස්ත්ිඛයාේව වර්ධ්නසට ප්රතිාාම වශේස,  ප්රතිපත්ති ේවනස්ත් කරීම ස්ත්ම  1970 ්ශරේේ අි 
 ාිේේ සිට දිවයිනේ,  ප ාත් ීරපසරම නව ිදශවිද්යාල මාෂ්සෂ ිදව   රමන ලී.. ේමම නව 
ආස නවල පුමප්පාඩු පිමවීම ස්ත්ඳාා අවශය ර  රාර්ස ම්ගල අවශය ාව,  ස්ත්පුමාූයේේ පිි ටුවා තිබූ 
ිදශවිද්යාල ාමාාස.  අධ්යසන ප්ර ාව ි  වීම ස්ත්ා ස්ත්ාර්ාර ිදශවිද්යාලවල පවා ෂ්ෂතණස දුර්වලවීම 
ේමි  අවස්ත්ාන ප්රතිලලස ිදස. අලුති,  පිි ටුවන ල් ිදශවිද්යාලවලට අත්්ැීරම් බල ල ාා සුදුසුරම්ලත් 
රථිරාාාර්සවරු අඩු වන අ ම පර්ේේතණ ාා පස්ත්ස්ත් අධ්යාපන රටයුුළ කරීම ස්ත්ඳාා ූ  පාසුරම් ් අවම 
ේව. මානව ශාස්ත්ර ාා ස්ත්මා  ිද්යා සන ෂේතරවල බඳවාිත් නවර ිමලධ්ාරී, ට පශාාත්-පපාිම 
අධ්යසන සිදු කරීමට දිිකිැ, වීම ාමාා පුල ණු කරීම නව ිදශවිද්යාල පිි ටුවීම ස්ත්ම  හිි  ූ  ිකෂ ස 
පිමවීම පිිසස්ත් ිත් පිසවමක. NCAS  රුණ ගුරුවරු, ට පර්ේේතණ ්රමේව්, ේස  නා ේිාගනැීමම, 
පර්ේේතණ ස්ත්ඳාා අවශය රමන ස්ත්ිඛයාේල්ඛන ාා අධ්යසන මානා ස්ත්ඳාා අවශය රමන ේල්ඛන 
ිමපුණ ා ආදිස පිළිබඳව ්ැනුවත් කරීම ාමාා ඔවු,  පශාාත්-පපාිම අධ්යසන රටයුුළවලට ූද්ානම් 
කරීම ස්ත්ඳාා පපරාරී ිදස. 

 
මානව ස්ත්ම්පත් ස්ත්ිවර්ධ්නස ාා පස්ත්ස්ත් පර්ේේතණ අධ්යසන ස්ත්ඳාා පිිකනමන අනුරා ස්ත්ිඛයාව 2016 
අවස්ත්ානස වන ිදට මූලය ප්ර්ාන 465ෂ ්ෂවා වර්ධ්නස වී ඇ . අධ්යාපනඥයින, ට සිස පස්ත්ස්ත් අධ්යාපන 
රටයුුළ ේද්ශීස ාා ිදේද්ශීස වශේස,  ැදිිකසට රම ේින සාම ස්ත්ඳාා ම ස ිදශවිද්යාල ප්රතිපා්න 
ේරාන්ත,  ස්ත් ා ව ාමාා අමමු්ල් ස්ත්පසා ඇ . ේම් වන ිදට NCAS මා ය ිදශවිද්යාල පද්ධ්තිස ුළ  මානව 
ස්ත්ම්පත් ස්ත්ිවර්ධ්නස ේවනුේව,  මූලිර ස්ත්ම්පත්්ාසරසා බවට පත්ව ඇ . 
 
ිදශවිද්යාල ප්රතිපා්න ේරාන්ත,  ස්ත් ාේව පපස්ත් ාපති මාාාාර්ස පී. එස්ත්. එම්. ගුණමත්න මා ා 2015 
අේි ස්ත්ුළ 15වැිම දින ිදශවිද්යාල ප්රතිපා්න ේරාන්ත,  ස්ත් ාව මින,  වැගබලන අධ්යෂත ේලස්ත් 
පත්රමන ලී.. ඔල ේේ  නාසරත්වස සටේත් NCAS මානව ශාස්ත්ර ාා ස්ත්මා  ිද්යා ෂේතරවල අධ්යසන 
රාර්ස ම්ගලේේ පර්ේේතණ ාැකසාව,  වැඩිදියුණු කරීම ැලෂර රමිත් නව පුල ණු වැගස්ත්ටා,  
මාලාවෂ ආමම්  රමන ලී.. ෂේතරස ුළ  ිදශාල වශේස,   ාිද ා රමන Nvivo, AMOS ස්ත්ා Eviews 
වැිම නවීන ම දුරාිි ාමාා ගුණාත්මර ාා ප්රමාණාත්මර සන පර්ේේතණ ේමවලම් ස්ත්ම්බ, ධ්ේස,  
 රුණ අධ්යාපනඥයින, ේේ  කුස්ත්ලරා ශෂතිමත් රමන අ මුළම ිදිදධ් ස්ත්මා  ිදමසුම් සුස්ත්මා්ර්ශවලට 
ිමමාවමණස කරීම ේමම නව පුල ණු වැගස්ත්ටා,  ාුන, වාී.ේම් මූලිර පමමාර්ාස ිදස. 
 
 වදුමටත්, NCAS පර්ේේතණ ේස  නා ේිාගනැීමම, ස්ත්මා  ිද්යා පර්ේේතණ ්රමේව් ාා SPSS 
 ාිද ා රමන්,  ස්ත්ිඛයාේල්ඛන ිදශේල්තණස පිළිබඳ පුල ණු වැගස්ත්ටා, ව වැගමු ව වැිම අඛ්ග 
වැගස්ත්ටා,  රැස්ත්ෂ පවත්වන ලී.. පත්ස්ත්වවල ිදස්ත් ම ේවනම ්ෂවා ඇ . NCAS පස්ත්ස්ත් අධ්යාපන අිශස 
ුළ  පර්ේේතණ ාා පස්ත්ස්ත් අධ්යාපනස ප්රවර්ධ්නස ාා ස්ත්ිවර්ධ්නස ස්ත්ම්බ, ධ්ේස,  ස්ත්මාේල ින  වර්තස 
ුළ  ී. පවත්වන ල් ක්රිසාරාමරම්වල ප්රතිලා  මානව ශාස්ත්ර ාා ස්ත්මා  ිද්යා අිශවලට පමණෂ මාමා 
ේනාවන අ ම අ්ා  ේවනත් ෂේතරවලට ් ිදි ේ්යින. 
 
ස්ත්මාේල ින  වර්තස ුළ  ී. NCAS මින,  NCAS ෂ්තයත්වලාීන, ේේ  පර්ේේතණ ේස්ත්ාසාිැනීම් 
එළි්ැෂවීමට ාා ප  කරීමට ැගප්රස්ත්ාාවෂ  ස්ත්ලස්ත්න්,  “ ාරුණයස ාා ස්ත්මා  පිකවර් නස, බලස, 
අවස්ත්ාාව,  ස්ත්ා අභිේස ි” සන ේත්මාව සටේත් ේ වැිම වාර්ිර පර්ේේතණ පිකස්ත්ිවා්ස පවත්වන ලී.. 
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වුෙයන්ර ස්සීී ම් 
 
2008 ස්ත්ැප් ැම්බර් මස්ත් 15 දිනැති අිර 1567 ්මන අති ිදේශත ිැස්ත්ට් පරේේ ප  ර  2008 අිර 03 
්මන මානව ශාස්ත්ර ස්ත්ා ස්ත්මා  ිද්යා පිළිබඳ පස්ත්ස්ත් අධ්යසන ස්ත්ඳාා ූ   ාතිර මධ්යස්ත්ාානස 
සස්ත්ිේශ ධ්නස කරීේම්  ආඥා පන  අනුව පාලර ස්ත් ාව ස්ත්ා ර මනාරමණ ස්ත් ාව පා  ්ැෂේවන 
පිකදි ස්ත්ියුෂ  ේව:- 
 

පොලක සභොව සෙ කළමනොකරණ සභොව 

 
පාලර ස්ත් ාව NCASි  ප්රධ්ාන ප්රතිපත්ති ස්ත්ම්පා්ර ාා පාලන අිමරාිකස වන අ ම වස්ත්මරට ේ්වමෂ රැස්ත් ේව. 

ර මනාරමණ ස්ත් ාව NCASි  පිකපාලන ාා අධ්යසන අිමරාිකස වන අ ම වස්ත්ම ුළ  ී. ිදිමමත් රැස්ත්වීම් 
ා ෂ පවත්වන ලී.. 
 

කළමනොකරණ සභොමේ සිංයුතිය පෙත දැක්මේ :- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
අධ්යෂතව NCAS ස්ත් ාපතිව COM 
ස2015 අේි ස්ත්ුළ 15 සිට  
 
 
 
 
 

 

මාාාාර්ස පී. එස්ත්. එම්. ගුණමත්න, මු්ල් පිළිබඳ මාාාාර්ස, 

අධ්යාපනස ාා පස්ත්ස්ත් අධ්යාපනස පිළිබඳ ප්රමුඛ  ාතිර ස්ත්ිිදධ්ාන 

මාෂ්සර ීරර්තිමත්  නුළරු ්මා ඇ . ිදශවිද්යාල ප්රතිපා්න 

ේරාන්ත,  ස්ත් ාේව පප-ස්ත් ාපති ධූමස  ාමිැනීමට ේපම 

මාාාාර්ස ගුණමත්න ේරා ඹ ිදශවිද්යාලේේ වාිස  අධ්යසන 

අිශේේ ප්රධ්ාිමසා, ර මනාරමණ ාා මූලය පී්ේේ පශාාත්-

පපාිම ාා මැදි-ව ත්ීස ස්ත්ිවර්ධ්න ඒරරේේ ස්ත්ම්බ, ීරාමර, 

ර මනාරමණ ාා මූලය පී්ේේ පී්ාිමපති, ේරා ඹ 

ිදශවිද්යාලේේ පිකිණර පාස්ත්ැේල් පාලර ම්ගලේේ 

ස්ත්ාමාජිර, වයාපාම ර මනාරමණස පිළිබඳ  ාතිර ආස නේේ 

(NIBM) පාලර ම්ගලේේ ස්ත්ාමාජිර,  ාතිර අධ්යාපන 

ආස නේේ (NIE) පාලර ම්ගලේේ ස්ත්ාමාජිර,  ාතිර මානව 

ස්ත්ම්පත් ස්ත්ිවර්ධ්න රවු, සිලේේ අධ්යෂත ම්ගල ස්ත්ාමාජිර, ශ්රී 

ලිරා ස්ත්ිවර්ධ්න පිකපාලන ආස නේේ (SLIDA) පශාාත්-

අධ්යාපන පාස්ත්ැේල් අධ්යසන රටයුුළ පිළිබඳ ම්ගලේේ 

ස්ත්ාමාජිර ේලස්ත් ේස්ත්වස රම ඇ . 

 

මාාාාර්ස ගුණමත්න මා ා ශ්රී  සවර්ධ්නපුම ිදශවිද්යාලේේ 

වයාපාම පිකපාලනස පිළිබඳ ිද්යාේවී. සේිවමව  පපාිමස, 

ේරා ඹ ිදශවිද්යාලේේ වයාපාම පිකපාලනස පිළිබඳ ිද්යාපති 

පපාිමස ලබා ේින ඇ .  පාන ම ේස,  පිිකනමන ීරර්තිමත් 

‘MONBUKAGAkAGAKUSHO ෂ්තයත්වස දිනා ිත් ඒ 

මා ා ඒ අනුව  පානේේ සුකුබා ිදශවිද්යාලේස,  මූලය පිළිබඳ 

ිද්යාපති පපාිමස ස්ත්ා ්ර්ශනපති පපාිමස ස්ත්ම්්ර්ණ රමන ලී.. 

 

සඑෂස්ත්ත් මා ධ්ාිමේේ  ේපාදු මා ය ම්ගලීස පශාාත්-ආාාර්ස 

පපාිම ෂ්තයත්වස දිනා ිත් මාාාාර්ස ගුණමත්න මා ා සඑෂස්ත්ත් 

මා ධ්ාිමේේ  මැ, ේාස්ත්ටර් ිදශවිද්යාලේේ ස්ත්ිවර්ධ්න මූලය 

පිළිබඳ ආස නේේ බාි ම රථිරාාාර්සවමේසෂ ිදස.  ව ් 

ිද්යාව ප්රවර්ධ්නස ස්ත්ඳාා ූ   ප,  ස්ත්න්තිේේ (JSPS) 

ෂ්තයත්වලාභිේසෂ ් වන මාාාාර්ස ගුණමත්න මා ා  පානේේ 

ේසාේරාාාමා  ාතිර ිදශවිද්යාලේේ බාි ම පර්ේේතණ 

ස්ත්ාමාජිරේසෂ ේලස්ත් ් ේස්ත්වස රේ ස. 
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මාාාාර්ස ේේ.ඒ.එස්ත්.ේෂ  සේරාඩි 
ස2015 ජුිම 19 සිට  
 

මාාාාර්ස ේේ. ඒ. එස්ත්. ේෂ.  සේරාඩි මා ා NCAS ප්රතිපා්න ම  ශ්රී 

ලිරා ර මනාරමණස පිළිබඳ පශාාත්-පපාිම ආස නේේ ආාාර්ස 

ට්රාිදස්ත් ේපේර්මා මා ාේේ  ස්ත්ා ැ, දිසාේව ර මනාරමණස පිළිබඳ 

ේරට් ේල්ෂස්ත් ආස නේේ මාාාාර්ස ේව, රට් ආර්. ක්රිශන,  

මා ාේේ  අීෂතණස සටේත් ශ්රී  සවර්ධ්නපුම ිදශවිද්යාලේේ 

ර මනාරමණස පිළිබඳ පශාාත්-පපාිම ආස නේස,   සිස ආාාර්ස 

පපාිමස ස්ත්ම්්ර්ණ රමන ලී.. ඔල ේේ  පර්ේේතණ අධ්යසනස 

නාසරත්ව ස්ත්ාි  යස ුළ   නරා,   ාව ආරාිකරමණ ිැට වව ේලස්ත් 

ාුන, වන ේවනස්ත්රම් ාුන, වා දු,  ාා ඒවාට නාසරත්වස දු,  

රාමරයින, ේේ  ිමෂමසාමත් ස්ත්ම  ශ්රී ලිරාේව වයාපාම ස්ත්ිිදධ්ානවල 

ේවනස්ත්රම් මූලාමම් ස,  ගිලිහී ස, ේ,  ඇයින සන ප්රශනසට පිළිුළරු 

ේස්ත්වීමට පත්ස්ත්ාා රමයින. නාසරසා ිදසි,  අනුිාන්රසාේේ  ස්ත්වසි-

ිදතම ාව,  ේේමණස රමන ේ ෂ ස්ත්ා ඒ අනුව අනුිාන්රසාේේ  

පුද්ිලිර අනනය ාව ිමර්මාණස රමන ේ ෂ අනුිාන්රසා ස්ත්වසි-

රැපකරීම්, අතිේර්ර ේවේාස්ත්ෂ ්මනු ලබන අ ම නාසරසා ම  රැඳී 

සිටීේම් නැඹුරුවෂ ්ෂවන බවත් එබැිද,  නාසරසාේේ  වෑසම 

අඛ්ගව ිතිර ේවස ස, න ඔල ේේ  ප්රස්ත්ුළ ස ිදස.ේමි  ප්රතිලලසෂ 

ේලස්ත් නාසරසාේේ  ිමෂමසාම ේා  ේවනත් ආරාමසක,  

 නරා,   ාවස නැති වී සන ිදට ස්ත්ා ඒ අනුව ිමර්මාණස ූ  ස්ත්වසි-

ිදතම ාව,  ෂතස වන ිදට අනුිාන්රසාේේ  පුද්ිලිර අනනය ාව 

දුර්වල වන අ ම අනුිාන්රසා ඔල ේේ ව ඇේේ  රැපවීම, අතිේර්ර 

ේවේාස්ත් ාා  පමාසත් ාව ැවත් රම ි, නා අ ම එබැිද,  

නාසරසාේේ  වෑසේම් ිතිරත්වස දුර්වල ේව. ේමම ප්රස්ත්ුළ ස, ේපාදුේව 

ිත් ර , ප්ර යෂතමූලිරව ස්ත්නාා රමනු ලැේ . 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ආාාර්ස ඩී.පී.එස්ත්. ා, රකුමාම 
ස2016 අේි ස්ත්ුළ 16 සිට  

ආාාර්ස ඩී .පී. එස්ත් ා, රකුමාම මා ා 1986 ී. ේප්මාේ්ිසස 
ිදශවිද්යාලේස, ආර්ථිර ිද්යාව පිළිබඳ ශාස්ත්රේවී.   ිදේශත සපපාිමස 
ලබා ිත්ේත් ස. . ඔල  1993 වස්ත්ේර්ී. ැ, දිසාේව ේෂමල ස්ත්මස්ත්ිදේස,  
ශාස්ත්රපති පපාිමස ලබා ිත්ේත්ස.  .ස්ත්වීගනේේ පප්ස්ත්ලා ස්ත්ා 
ේිාේ , බර්ේ ිදශවිද්යාලවල පුල ණුව ලැමෙේම,  පසුව ඔල  ශ්රී 
 සවර්ධ්නපුම ිදශවිද්යාලේස,  ආාාර්ස පපාිමස 
ලබාිත්ේත්ස.වර් මානේේ ඔල  ශ්රී  සවර්ධ්නපුම ිදශවිද්යාලේේ 
මානව ශාස්ත්ර  ාා ස්ත්මා  ිද්යා පී්ේේ පී්ාිමපති ේලස්ත් රටයුුළ රමයින. 
ආාාර්ස ා, රකුමාම මා ා ස්ත්වීගනේේ ේිාේ , බර්ේ ස්ත්ා 
පප්ස්ත්ලාිදශවිද්යාලවල, ඇමිකරාේව ඩියුෂ ිදශවිද්යාලේේ පාිකස්ත්ිකර 
ාා ප ථිිද ිද්යා පිළිබඳ ිමේරාලස්ත් ිද්යාස නේේ,  පානේේ නේි සා 
ිදශවිද්යාලේේ  ා ය,  ම ස්ත්ිවර්ධ්නස පිළිබඳ පපාිම ිද්යාස නේේ 
ාා ඕස්ත්ේේලිසාේව ේමානාත ිදශවිද්යාලේේ ර මනාරමණ 
ේ්පාර් ේම්, ුළේව ිදිදධ් පර්ේේතණ ාා අිම ෂ්තයත්ව වැගස්ත්ටා,  
සටේත් පුල ණුව ලැමෙස.ඔල  ිදේශතේස, ම ස්ත්ිවර්ධ්නස ාා දිළිුනරම 
පිටු්ැීරේම් ිැට ව පිළිබඳ  රැපී ේපේනන පර්ේේතරේසක.මීට 

අම මව, ස්ත්මස්ත්ිද සිසු, ේේ  සිට ආාාර්ස පපාිමස ා්ාමන සිසු,  ්ෂවා 
අ්ා  වයවාාිකර පර්ේේතණ ාා පර්ේේතණ ්රමේව් ැිැ, වීේමි  
ඔල  ිමම  වී ඇ . 
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මාාාාර්ස අයින.එම්.ේෂ. ලිසනේේ  
ස2016 අේේල් 01 සිට  

රමලා ලිසනේේ  මාත්න්ස ේප්මාේ්ිසස ිදශවිද්යාලේේ ේද්ශපාලන 

ිද්යා අධ්යසන අිශේේ ේස්ත්වස රමන ේ යත් මාාාාර්සවිකසක 

සශාස්ත්රේවී., ේිවමව, ශාස්ත්රපති - ේප්මාේ්ිසස ස්ත්ා ආාාම පපාිමස, 

කේස  ේට කේේ . පර්ේේතණ අධ්යසන 25රට අිමර ස්ත්ිඛයාවෂ 

ස්ත්ාර්ාරව ිමමා රම ඇති ඇස ර, ා, ස්ත්ිස්ත්රමණස ර  ර තිවල 

පිකච්ේේ්, ප්රධ්ාන වශේස, ම ේද්ශපාලන ිද්යාව, පුමතිික ාවස පිළිබඳ 

ිැට ව ාා අධ්යාපනස පිළිබඳ ිමර්ේද්ශ ර  ාා ේනාර  වාමස්ත් මාවල 

ලිපි ාා ශාස්ත්ීස ිමබ, ධ්න ප්රරාශසට පත් රම ඇ . ඇස ේමා, බුේත  

ෂ්තයත්වස ස1985 - ේට කේස  ිදශවිද්යාලස , ේමාටික ේසාේනසාමා 

ෂ්තයත්වස ස1988 - කේස  ිදශවිද්යාලස , ේරාබසි ේස්ත්ට්සුටාේම  

අනුස්ත්මමණ ෂ්තයත්වස ස1989 , රාමීස ආසිසානු ස්ත්ාේස ීම ා ප්නම් 

ෂ්තයත්වස ස1989 , ටරාකු ෂ්තයත්වස ස1989 , ෆුකුස්ත්ාවා යුකින 

ෂ්තයත්වස ස1990 , ස්ත්ිවර්ධ්නස ේවන්,  පවතින ආර්ථිර ආස නේේ 

ෂ්තයත්වස - ේට කේස  ස1997 , ේපාදුමා ය ම්ගලීස ෂ්තයත්වස 

ස1998 - ල, ග,  ිදශවිද්යාලස , ෆුල්රයිනට් ෂ්තයත්වස ස2004 - 

ඇේමිකරානු ිදශවිද්යාලස, ේවාි, ට,  ඩී.මා. ,  පාන ප්නම් 

ෂ්තයත්වස ස2013  සන ැ ා ීරර්තිමත් ෂ්තයත්ව මාෂ්සෂම දිනා 

ිැනීමට ස්ත්මත් වී ඇති අ ම ෂ්ෂතණස, පර්ේේතණ ාා ිදශවිද්යාල 

පිකපාලනස සන අිශවල  ාතිර ාා අ,  ර් ාතිර අත්්ැීරම් මාෂ්සෂ 

ලබා ඇ . 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

මාාාාර්ස ස්ත්ම, ති ේස්ත්නාමත්න  
ස2015 ජුිම 19 සිට  

 
ස්ත්ම, ති ේස්ත්නාමත්න මාත්න්ස ශ්රී ලිරා  සවර්ධ්නපුම ිදශවිද්යාලේේ 
ිණරාිමරමණ අධ්යසන අිශේේ ිණරාිමරමණස පිළිබඳ 
මාාාාර්සවිකසක. ඇස ිණරාිමරමණස පිළිබඳ ප මු ප, තිේේ 
ශාස්ත්රේවී. පපාිමස, වයාපාම පිකපාලනේවී. පපාිමස ස්ත්ා මූලය පිළිබඳ 
ිදේශෂීරමණස ූ  ්ර්ශනශූරී පපාිමස ලබා ේින ඇ . ිදපුල 
පර්ේේතරේසෂ වන ඇස ආස ිමර පාලනස, තිමස්ත්ාමරත්ව ාා 
ස්ත්ිරලි  වාර් ාරමණස ස්ත්ා ිණරාිමරමණ අධ්යාපනස වැිම ෂේතර 
ස්ත්ම්බ, ධ්ේස,  ේද්ශීස ාා ිදේද්ශීස වශේස,  ර ති මාෂ්සෂ ප  රම 
ඇ . එේම, ම ආස ිමර පාලනස පිළිබඳ ෂේතරේේ ඇේේ  
පර්ේේතණ රාර්සස,  ේවනුේව,  ඇස ස්ත්ම්මාන දිනා ේින ඇති අ ම 
ිණරාිමරමණස අධ්යාපනස ාා ස්ත්ිරලි  වාර් ාරමණස පිළිබඳව 
ව ත්ීස ිණරාිමරමණ ආස න මින,  ස්ත්ිිදධ්ානස ර  ස්ත්ිස්ත්්වල 
ම්ගල ස්ත්ාමාජිරේසෂ ේලස්ත් ස්ත්ා ාීම වී ඇ . 

ඇස  ාතිර ිදශවිද්යාලවල, පස්ත්ස්ත් අධ්යාපන ආස නවල ාා ශ්රී 

ලිරාේව පස්ත්ස්ත් අධ්යාපන අමා යාිශේේ ේල ර බැිකුව අමමු්ල් 

ස්ත්පසන වයාප තිවල ිදතසමාලාව ේිාගනැීමේම් ාා  ත්ත්ව ස්ත්ාතිර 

ක්රිසාරාමරම්වලට ස්ත්රීස ේලස්ත් ්ාසර ේවයින. වර් මානේේ ී. ඇස ශ්රී 

 සවර්ධ්නපුම ිදශවිද්යාලේේ අ ය,  ම  ත්ත්ව ස්ත්ාතිර ඒරරේේ 

අධ්යෂතවිකස ේලස්ත් ් ේස්ත්වස රමයින. 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
මාාාාර්ස ැ, රලාල් ් සිල්වා 
ස2012  නවාික 01 සිට  

මාාාාර්ස ග ලිව. ැ, රලාල් ් සිල්වා මා ා ේරා ඹ 

ිදශවිද්යාලේේ රලා පී්ේේ  නිාන ිද්යාව පිළිබඳ ේ යත් 

මාාාාර්සවමේසෂ ස්ත්ා ි ටපු පී්ාිමපති ේව. වර් මානේේ ී. 

ඔල  ශ්රී ලිරාේව ිදශවිද්යාල ප්රතිපා්න ේරාන්ත,  ස්ත් ාේව 

මානව ශාස්ත්ර ස්ත්ා ස්ත්මා  ිද්යා පිළිබඳ පස්ත්ස්ත් අධ්යසන ස්ත්ඳාා ූ  

 ාතිර මධ්යස්ත්ාානේේ (NCAS) ේ යත් පර්ේේතණ 

ස්ත්ාමාජිරේසෂ ේලස්ත් ේස්ත්වස රමයින. ඔල  ර ී, , ශාස්ත්ීස 

ිමබ, ධ්න මාෂ්සෂප්රරාශසට පත් රම ඇති අ ම අ,  ර් ාතිර 

ස්ත්ම්ම, රණ මාෂ්සර ී. පර්ේේතණ ලිපි ැදිිකපත් රම, ීරර්තිමත් 

අ,  ර් ාතිර වාමස්ත් මාවල පර්ේේතණ ලිපි 60රට අිමර 

ස්ත්ිඛයාවෂ ප  රම ඇ . (වැඩි ිදස්ත් ම ස්ත්ඳාා රරුණාරම 

http://indralal.elanka.net ේව  ේසාමුේව, න). මාාාාර්ස ් 

සිල්වා මා ා 1977 වස්ත්ේර් ී. ේරා ඹ ිදශවිද්යාලේස,  

ස්ත්ිවර්ධ්න අධ්යසනස සස්ත්ිඛයාේල්ඛන ිද්යාව  පිළිබඳ සිස 

ශාස්ත්රේවී. පපාිමස දිනා ිත් අ ම පිළිේවලි,  1985 වස්ත්ේර් ී. 
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ාා 1990 වස්ත්ේර් ී. රැ, බමාවල ඔස්ත්ේේලිසානු  ාතිර 

ිදශවිද්යාලේස,  ශාස්ත්රපති පපාිමස ාා ආාාර්ස පපාිමස ලබා 

ේින ඇ . ඔල  2004 වස්ත්ේර් ී. සිිිප්්රුේව  ාතිර 

ිදශවිද්යාලේේ ී., 1996 – 1991 රාලස ුළ  මා න ේස්ත්වඛය 

පිළිබඳ ාාවඩ්න පාස්ත්ැේල් බාි ම මාාාාර්සවමේසෂ ේලස්ත් ේස්ත්වස 

ර  අ ම 1990 – 1991 රාලස ුළ  ඔස්ත්ේේලිසානු  ාතිර 

ිදශවිද්යාලේේ බාි ම අිමෂ්තයත්වලාභිේසෂ ේලස්ත් රටයුුළ රම 

ඇ .    ඔල  ේ යත් ෆුල්රයිනට් ෂ්තයත්වස, ටේෂන් ස්ත්ා 

ේමාෂේෆලර් ප්නම් ෂ්තයත්ව ඇුළ ව ීරර්තිමත් ස්ත්ම්මාන 

මාෂ්සෂ අත්රම ේින ඇ . ඔල  එෂස්ත්ත්  ාී, ේේ  

ස්ත්ිිදධ්ානේේ අනු-ආස න වන ESCAP, WHO, UNFPA, 

UNICEF වැිම ස්ත්ිිදධ්ාන ීරපසරම පපේද්ශරවමේසෂ ේලස්ත් ් 

රටයුුළ රම ඇ . 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

මාාාාර්ස පී.මා.පීරර්  වුෆර් 
ස2015 අේේල් 10   

මාාාාර්ස පී. මා. පීරර්  වුෆර් මා ා ශ්රී ලිරා ිදව   

ිදශවිද්යාලේේ අධ්යපන පී්ේේ පී්ාිමපති ේව. ඔල ේේ  වස්ත්ම 

42ර ෂ්ෂතණ ේස්ත්වා රාලේස,  පසුගිස වස්ත්ම 30ෂම ඔල  ිදව   

ිදශවිද්යාලේේ අධ්යාපනඥේසෂ ේලස්ත් ේස්ත්වස රම ඇ . ඔල ට 

ශ්රී ලිරාේව ේම, ම ිදේද්ශ ිදශවිද්යාලවලි,  පපාිම පිිකනමා 

ඇති අ ම සාපනස ිදශවිද්යාලේේ ිද්යාේවී. සේිවමව  පපාිමස 

් ේරා ඹ ිදශවිද්යාලේේ ම,  ප්ෂරම ාා ිදෂ්තට ස්ත්ාමාර්ාස 

ඇතිව අධ්යාපනස පිළිබඳ පශාාත්-පපාිම ඩිප්ේල මාව ් ිදව   

ිදශවිද්යාලේේ ්ර්ශනපති පපාිමස ් රැනගාේව ස්ත්යිනම,  

ේරස්ත්ර් ිදශවිද්යාලේේ Ed. D පපාිමස ් අත්රම ේින තිේ . 

ේමසට අම මව, ඔල  නව දිල්ලිේේ IGඅිරU ආස නස, 

ේාාිේරාි ිදව   ිදශවිද්යාලස ාා  ර්මිමේේ ලිප්සිේ  

ිදශවිද්යාලේේ දුමස්ත්ා අධ්යාපනස, වයවාාිකර මේන ිද්යාව 

ාා ිදේශත අවශය ා ස්ත්ි   අධ්යාපනස පිළිබඳව ිදිදධ් පුල ණු 

වැගස්ත්ටා, වලට ස්ත්ා ාීම වී ඇ . එේම, ම ඔල  අධ්යාපනස 

පිළිබඳ ර, ා මාෂ්සෂ ් පර්ේේතණ ලිපි ් ප්රරාශසට පත් රම 

ඇ . 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

මාාාාර්ස ඕ.ජී ්සාමත්න බ්ගා 
ස2015 ඔෂේ  බර් 12 සිට  

ේප්මාේ්ිසස ිදශවිද්යාලේේ රලා පී්ේේ පී්ාිමපති වන මාාාාර්ස 

ඕ. ජී. ්සාමත්න බ්ගා මා ා 1995 වස්ත්ේර් ී. ේප්මාේ්ිසස 

ිදශවිද්යාලේස,  ආර්ථිර ිද්යාව පිළිබඳ ප මු වැිම ප, තිේේ 

ශාස්ත්රේවී. ේිවමව පපාිමසෂ ් ්ර්ශනස පිළිබඳ ශාස්ත්රපති පපාිමසෂ 

් ලබා ේින ඇ . ඔල  ෂුරආර්ථිර ිද්යාව ාා මූලය ආර්ථිර ිද්යාව 

පිළිබඳ ිදේශෂීරමණස ේවන්,  සිිිප්්රුේව  ාතිර ිදශවිද්යාලේස,  

සිස ්ර්ශනශූරී පපාිමස දිනා ි, නා ලී.. 1995 වස්ත්ේර් සිට ඔල  ආර්ථිර 

ිද්යා ාා ස්ත්ිඛයාේල්ඛන ිද්යාව පිළිබඳ අධ්යසන අිශේේ 

රථිරාාාර්සවමේසෂ, ේ යත් රථිරාාාර්සවමේසෂ ාා 

මාාාාර්සවමේසෂ ේලස්ත් ේස්ත්වස රම තිේ . වර් මානස වන ිදට ඔල  

ේප්මාේ්ිසස ිදශවිද්යාලේේ ආර්ථිර ිද්යා ාා ස්ත්ිඛයාේල්ඛන ිද්යාව 

පිළිබඳ අධ්යසන අිශේේ මාාාාර්සවමේසෂ ේලස්ත් රටයුුළ රමයින. 

 ව ් ඔල  2006 සිට 2007 ්ෂවා රැනගාේව ේව ටූය ිදශවිද්යාලේේ 

බාි ම පර්ේේතණ මාාාාර්සවමේසෂ ේලස්ත් ් ේස්ත්වස රම ඇ . ේමීර 

අධ්යාපනඥ  නුළරුවලට අම මව ඔල   ව ේවල්ලස්ත්ස්ත් 

ිදශවිද්යාලේේ ර මනාරමණ පී්ේේ පී්ාිමපති, රලා පී්ේේ 

පශාාත්-පපාිම වැගස්ත්ටා, වල ස්ත් ාපති ාා ේප්මාේ්ිසස 

ිදශවිද්යාලේේ ආර්ථිර ිද්යා ාා ස්ත්ිඛයාේල්ඛන ිද්යාව පිළිබඳ 

අධ්යසන අිශේේ අිශාිමපති ඇුළ ව ිදිදධ් පිකපාලන ධූමස,  ් ේාාබවා 

ඇ . ඔල  අ,  ර් ාතිර  ිමර්ේද්ශර වාමස්ත් මාවල ලිපි මාෂ්සෂ ප  

රම ඇති අ මම ශාස්ත්ීස ර ී,  ේලස්ත් ර, ා ාා ේපාත් පිකච්ේේ් 

මාෂ්සෂ ් ප්රරාශසට පත් රම ඇ . ඔල ේේ  පර්ේේතණ අ,  ර් ාතිර 

ආර්ථිර ිද්යාව ාා ස්ත්ාර්වආර්ථිර ිද්යාව පිළිබඳ ිදිදධ් අධ්යසනවල 

ේි ලීස වශේස,  ිමර්ේද්ශ රම ඇ . වයවාාිකර ස්ත්ාර්ව ආර්ථිර 

ිද්යාව, මූලය ආර්ථිර ිද්යාව, මු්ල් ආර්ථිර ිද්යාව, ආර්ථිර ප්රතිපත්ති 
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පිළිබඳ ිැට ව, අ,  ර් ාතිර ආර්ථිර ස්ත්ිරලනස ාා ේව ඳ ගිිදසුම් 

ඔල ේේ  පර්ේේතණ ෂේතරවලට ඇුළලත් ේව.  ව ් ඔල  ප්රතිපත්ති 

ස්ත්ම්පා්න ස්ත්ාරච්ඡාවලට ාා ස්ත්මරාලීන ිැට ව පිළිබඳ ිදවා්වලට 

ස්ත්රීසව ්ාසර වන ිදද්වේ ෂ ් ේව. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ග ලිව.අයින නානාසෂරාම 
ස2015 ජුිම 19 සිට  

ග ලිව. ැ, දිමා නානාසෂරාම මාත්න්ස ේරා ඹ ිදශවිද්යාලේේ 

නීති පි්ේේ පී්ාිමපති ේව. ඇස ේරා ඹ ිදශවිද්යාලේේ නීතිේවී. 

සේිවමව  පපාිමස ස්ත්ා ්ර්ශනපති පපාිමස දිනා ේින ඇ . ේරා ඹ 

ිදශවිද්යලේේ ේ යත් රථිරාාාර්සවිකසෂ වන ඇස ශ්රී ලිරාේව 

ේරත්ාිමරමණේේ නීතිඥවිකසෂ ් ේව. 

වර් මානස වන ිදට ඇස ප්රාම පපාිම ාා පශාාත්-පපාිම 

මට්ටම්වලට ස්ත්මාිම් නීථිස, අ,  ර් ාතිර ආේස  න නීතිස, 

වයාපාම නීතිස, වාිස  ේ රුම්රමණස ාා බැිකු නීතිස පි, වනු 

ලබයින. එේම, ම ඇස අ,  ර් ාතිර ආේස  න නීතිස ාා 

ේි ලීසරමණස, ආස ිමර නීතිස, පාිකේ  ගිර නීතිස, බැිකු 

නීතිස,  ම රාරීත්ව නීතිස වැිම ෂේතර ස්ත්ම්බ, ධ්ේස,   ාතිර ාා 

අ,  ර් ාතිර වශේස,  ලිපි ැදිිකපත් රම ඇ . 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
මාාාාර්ස එම්.ඩී.ඒ.එල්. මණසිිා  
ස2012  නවාික 01  

මාාාාර්ස අුළල මණසිිා මා ා ේරා ඹ ිදශවිද්යාලේේ ආර්ථිර 

ිද්යා අධ්යසන අිශේේ මාාාාර්සවමේසක. ේම් වන ිදට ඔල  එම 

ිදශවිද්යාලේේම රලා පී්ේේ පී්ාිමපති ේලස්ත් ් රටයුුළ රමයින. ඔල  

ආර්ථිර න්තිරස පිළිබඳ ිදේශෂීරමණස ේවන්,  ේරා ඹ 

ිදශවිද්යාලේේ පපාිමධ්ාිකේසක. ප්රාම පපාිමස ස්ත්ම්්ර්ණ කරීේම,  

පසුව ඔල  ස්ත්ාරාම රථිරාාාර්සවමේසෂ ේලස්ත් ආර්ථිර ිද්යා 

අධ්යසන අිශසට බැුනිම. පශාාත්-පපාිම ඩිප්ේල මා වැගස්ත්ටාන 

ිමමා කරීේම,  පසුව ඔල   ායිනල,  ේේ  මාස්ත්ට් ිදශවිද්යාලේේ 

ආර්ථිර ිද්යා අධ්යසන අිශේේ ආර්ථිර ිද්යාව පිළිබඳ ශාස්ත්රපති 

පපාිමස අධ්යසනස ස්ත්ඳාා බැුනිම. මාාාාර්ස අුළල මණසිිා මා ා 

ේන්ර්ල,  ේේ ඇමැස්ත්ටර්ගෑම් ිදශවිද්යාලේේ ආර්ථිර ිද්යා ාා 

ආර්ථිර න්තිරස පිළිබඳ පී්ේේටි, බර් ,  ආස නේේ සිස 

්ර්ශනපති පපාිමස ස්ත්ම්්ර්ණ රමන ලී.. ඔල ේේ  ්ර්ශනපති පපාිමස 

ස්ත්ඳාා ඔල  “අ පර්ල් ඔෆ ේරට් ප්රයිනස්ත්: ් රරී එඩියුේෂත,  සිස්ත්ටම් ැ,  

ශ්රී ලිරා” සැා  න්ලර මුුළ ඇටස: ශ්රී ලිරාේව ිම්ාස්ත් අධ්යාපන 

්රමස  සන ේත්මාව රැිත් ිමබ, ධ්නසෂ ැදිිකපත් රමන ලී.. 

මාාාාර්ස මණසිිා මා ා ආර්ථිර ිද්යා අධ්යසන අිශේේ ප්රධ්ාිමසා 

ේලස්ත් වස්ත්ම ුළනර රාලසෂ ේස්ත්වස ර  අ ම වර් මානේේ ී. ඔල ේේ  

ේ්වැිම ධූම රාලස ේලස්ත් පී්ාිමපති වශේස,  ේස්ත්වස රමයින. ෆිජි 

ිදශවිද්යාලේේ බාි ම රථිරාාාර්සවමේසෂ ේලස්ත් ේස්ත්වස ර  එුළමා 

ඔස්ත්ේේලිසාේව මැෂකුරී ිදශවිද්යාලේේ රලා පී්ේේ “ේිවමව 

මාාාාර්සවමේසෂ” ේලස්ත් ් ේස්ත්වස රම ඇ . එේම, ම ඔල  ආසිසානු 

ස්ත්ිවර්ධ්න බැිකුේව පපේද්ශර ආර්ථිර ිද්යාඥේසෂ ේලස්ත් ් රටයුුළ 

රම ඇ . ඔල ේේ  ධූම රාලස ුළ  ී. ඔල  රර්මා,   අමා යාිශස 

මින,  ස්ත්ිිදධ්ානස ර  ආසිසානු ස්ත්ිවර්ධ්න බැිකුව අනුරාස ්ෂවන 

ල් පාලන නීති ැවත් කරීේම් ස්ත්ම්ම, රණේේ ාා SME ධ්වල පත්රිරාව 

ේරටුම්පත් කරීේම් පපේද්ශර ආර්ථිර ිද්යාඥේසෂ ේලස්ත් ේස්ත්වස 

රමන ලී.. මාාාාර්ස මණසිිා මා ා ව ත්ීස පුල ණු අමා යාිශස, 

අධ්යාපන අමා යාිශස, ර ිරර්ම අමා යාිශස, ප ාත් පාලනස 

පිළිබඳ ශ්රී ලිරා ආස නස ාා ේ ාමුළරු ාා ස්ත්, ිමේව්න  ාෂතණ 

ආස නස (ICTA)වැිම ආස නවල පපේද්ශර ආර්ථිර ිද්යාඥේසෂ 

ේලස්ත් ් ේස්ත්වස රම ඇ . 
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මාාාාර්ස ඒ.එච්.එම්.එච් අ සමත්න 
ස2012  නවාික 01 සිට  

මාාාාර්ස ඒ. එච්. එම්. එච්. අ සමත්න මා ා රැලිසස ිදශවිද්යාලේේ 

ැතිාාස්ත්ස අධ්යසන අිශේේ මාාාාර්සවමේසෂ වන අ ම 2005 වස්ත්ේර් 

ේ්ස්ත්ැම්බර් මාස්ත්ේේ ී. එම අධ්යසන අිශේේ ප්රධ්ාිමසා ේලස්ත් පත් රමන 

ලී.. 2010 ේ්ස්ත්ැම්බර් සිට ඔල  රැලිසස ිදශවිද්යාලේේ ස්ත්මා  ිද්යා 

පී්ේේ පී්ාිමපති ේලස්ත් ේස්ත්වස රමයින. ඔල  රැලිසස ිදශවිද්යාලේේ 

ශාස්ත්රේවී. ාා ්ර්ශනපති පපාිම දිනා ිත්ේ ක. එසට අම මව රැලිසස 

ිදශවිද්යාලේේ ස්ත්මා  ිද්යා පී්ේේ ේ යත් ෂ්තය පපේද්ශර ාා 

ිදශවිද්යාල ගුරුවරු, ේේ  ස්ත්ිිමේේ ස්ත්ම-ේල්රම් ් ේව 
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පොලක සභොමේ සිංයුතිය පෙත පරිද මේ :- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
වේම් සිට ්කුණට: මාාාාර්ස නසිම ේමලේිාග, මාාාාර්ස එම්. ඩී. ඒ. එල්. මණසිිා, මාාාාර්ස එස්ත්. වdõවේේ , 
මාාාාර්ස ේමාාා,  ් සිල්වා (ස්ත් ාපතිව UGC), මාාාාර්ස පී. එස්ත්. එම්. ගුණමත්න (අධ්යෂත/NCAS), මාාාාර්ස ආාාර්ස 
එ, . ඥානකුමාම, , ග ලිව. අයින. නානාසෂරාම මාත්න්ස, මාාාාර්ස ඒ. එච්. එම්. එච්. අේ මත්න 

 

ේනාසිටින: ිරු ලෂතම,  කිකඇල්ල මා ා/ පස්ත්ස්ත් අධ්යාපන ස්ත්ා මාාමාර්ි අමා යුළමා, මාාාාර්ස   සේද්ව 

පස, ේිාග, මාාාාර්ස ගැනී අ පත්ුළ, මාාාාර්ස ඕ. ජී. ්සාමත්න බ්ගා  
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NCAS හි යෙපොලනය 
 

NCAS 2016 වස්ත්ම ුළ  ී. සිදු ර  සිසලුම ක්රිසාරාමරම් ාමාා සා පාලන වයවාාම ක්රිසාත්මර 
කරීමට ස්ත්ා පස්ත්ස්ත් ප්රන්ී,  අ්ා  රම ිැනීමට රැපවුිම. ේමමින,  අ්ා  වයවස්ත්ාාපි  ිදිමිදධ්ානවලට 
අනුකූලවීම, ිනුේ්නුවල ිදිමිද් ාවස වැඩිදියුණු කිකම, විවීම ස්ත්ා ම ේේ අමමු්ල් ස්ත්ඳාා විීරම 
වැඩිදියුණු රමයින. 
 
 
1) 1978 අිංක 16 දරන විශීවවිදයොල පනතස සෙ NCAS ආඥොපනතස අනුකූලීම 

පාලර ස්ත් ාේව පත්වීම් ස්ත්ා ස්ත්ියුතිස. 

 

පාලර ස්ත් ාව NCASි  ීමණ ිැනීේම් අිමරාිකස ේලස්ත් පත් රම තිේබන අ ම එි  ස්ත්ියුතිස පා  පිකදි 
ේව.  

 
1) පස්ත්ස්ත් අධ්යාපන අමා යාිශේේ අමා යවමසා - 

ිරු ලෂතම,  කිකඇල්ල මා ා  
 

2) ිදශවිද්යාල ප්රතිපා්න ේරාන්ත,  ස්ත් ාේව ස්ත් ාපති - 
මාා ාර්ස ේමාාා,  ් සිල්වා මා ා  

 
3) NCAS ර මනාරමණ ස්ත් ාේව ස්ත් ාපති - 

මාාාාර්ස පී. එස්ත්. එම්. ගුණමත්න මා ා 
 

4) ිදශවිද්යාල ප්රතිපා්න ේරාන්ත,  ස්ත් ාේව අ්ා  ස්ත්ාාවම රන්ටු මින,  නම් ර  මානව 
ශාස්ත්ර ාා ස්ත්මා  ිද්යා ිදතස, ට අ්ා  පී් ාේේ පී්ාිමපතිවරු 

 

• මාාාාර්ස එස්ත්. වැවවේේ  මානව ශාස්ත්ර ාා ස්ත්මා  ිද්යා පී්ේේ පී්ාිමපති, 

රුල ණ ිදශවිද්යාලස  

 

• මාාාාර්ස එ, . ඥානකුමාම,  පී්ාිමපති, රලා පී්ස,  
සාපනස ිදශවිද්යාලස  

 

• ග ලිව. අයින. නානාසෂරාම මාත්න්ස පී්ාිමපති, නීති පී්ස,  
ේරා ඹ ිදශවිද්යාලස  

 

• මාාාාර්ස ඕ. ජී. ්සාමත්න බ්ගා පී්ාිමපති, රලා පී්ස,  
ේප්මාේ්ිසස ිදශවිද්යාලස  

 

• මාාාාර්ස එම්. ඩි. ඒ. එල්. මණසිිා පී්ාිමපති,රලා පී්ස,  
ේරා ඹ ිදශවිද්යාලස  

 

• මාාාාර්ස ඒ. එච්. එම්. එච්. අේ මත්න පී්ාිමපති,ස්ත්මා  ිද්යා පී්ස,  
රැලිසස ිදශවිද්යාලස  

 

 

 



12 
 

5  ිදශවිද්යාල ප්රතිපා්න ේරාන්ත,  ස්ත් ාව පත් ර  ස්ත්ාමාජිරයින,  ා මේ්නා.  
 

• මාාාාර්ස පී. එස්ත්. එම්. ගුණමත්න-පපස්ත් ාපතිව ිදශවිද්යාල ප්රතිපා්න ේරාන්ත,  ස්ත් ාව  

• මාාාාර්ස  සේද්ව පස, ේිාග  

• මාාාාර්ස නසිම ේමලේිාග මාත්න්ස  

• මාාාාර්ස ගැනී අ පත්ුළ  

 
ස්ත් ාේව ිණ්මණස මු ව ස්ත්ාමාජිර ස්ත්ිඛයාේව,  ුළේන,  එරක.  
 
 
ර මනාරමණ ස්ත් ාේව පත්වීම් ස්ත්ා ස්ත්ියුතිස  

 

ර මනාරමණ ස්ත් ාව NCASි  ර මනාරමණ ීමණ ිැනීේම් අිමරාිකස ේලස්ත් පත් රම තිේබන අ ම 
එි  ස්ත්ියුතිස පා  පිකදි ේව.  

 

1) ස්ත් ාේව ස්ත් ාපති වන අධ්යෂතර 

මාාාාර්ස පී. එස්ත්. ගුණමත්න 

 

2) ිදශවිද්යාල ප්රතිපා්න ේරාන්ත,  ස්ත් ාේව අ්ා  ස්ත්ාාවම රන්ටු මින,  නම් ර  
මානව ශාස්ත්ර ාා ස්ත්මා  ිද්යා ිදතස, ට අ්ා  පී් ාේේ පී්ාිමපතිවරු 

 

• මා. එල්. ේෂ නවමත්න මා ා - පි්ාිමපති, මානව ශාස්ත්ර ාා ස්ත්මා  ිද්යා පී්ස,  

ශ්රී  සවර්ධ්නපුම ිදශවිද්යාලස 

 

• ආාාර්ස ඩී.පී.එස්ත් ා, රකුමාම -පි්ාිමපති, මානව ශාස්ත්ර ාා ස්ත්මා  ිද්යා පී්ස,  

ශ්රී  සවර්ධ්නපුම ිදශවිද්යාලස 

 

• මාාාාර්ස ඒ. එච්. එම්. එච්. අේ මත්න - පී්ාිමපති, ස්ත්මා  ිද්යා පී්ස,  

රැලිසස ිදශවිද්යාලස  

 

• මාාාාර්ස පී. මා. පීරර්  වුෆර් - පී්ාිමපති, අධ්යාපන පී්ස,  

ශ්රී ලිරා ිදව   ිදශවිද්යාලස  

 

• මාාාාර්ස ඕ. ජී. ්සාමත්න බ්ගා - පී්ාිමපති, රලා පී්ස,  

ේප්මාේ්ිසස ිදශවිද්යාලස 

 

• ග ලිව. අයින. නානාසෂරාම මාත්න්ස - පී්ාිමපති, නීති පී්ස,  

ේරා ඹ ිදශවිද්යාලස  

 

• මාාාාර්ස එම්. ඩී. ඒ. එල්. මණසිිා - පී්ාිමපති, රලා පී්ස, 

ේරා ඹ ිදශවිද්යාලස  
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3  ිදශවිද්යාල ප්රතිපා්න ේරාන්ත,  ස්ත් ාව පත් ර  ස්ත්ාමාජිරයින,  ා මේ්නා 
 

• මාාාාර්ස ැ, රලාල් ් සිල්වා  
• මාාාාර්ස අයින. එම්. ේෂ. ලිසනේේ   
• මාාාාර්ස ේේ. ඒ. එස්ත්. ේෂ.  සේරාඩි  
• මාාාාර්ස ස්ත්ම, ති ේස්ත්නාමත්න මාත්න්ස  

 
ස්ත් ාේව ිණ්මණස මු ව ස්ත්ාමාජිර ස්ත්ිඛයාේව,  ුළේන,  එරක. 
 

 
2) රජමේ මූලය මරුලලොි  සෙ රොජය කෝයපිපපොිපයස අනුකූලීම 

 

NCAS ම ේේ ස්ත්ම්්ර්ණ අමමු්ල්ලාීන වයවස්ත්ාාපි  ම්ගලසෂ වන බැිද,  සිදු ර  සිසලුම 

මූලය ිනුේ්නු ම ේේ මූලය ේමගුලාසි,  ා්ගාිාම ා්රේල්ඛ ාා මාර්ේි පේද්ශ ස්ත්ා ිදශවිද්යාල 

ප්රතිපා්න ේරාන්ත,  ස්ත් ාව ිමකුත් ර  ා්රේල්ඛ ආදිසට අනුකූලව වාර් ා රමනු ලැේ . 
 
 
 

3) රජමේ ප්රසම්පොදන මෝමගපපමශශවලස අනුකූලීම 

 

වස්ත්ම ුළ  ී. අත්රම ිත් සිසලුම  ා්ග ාා ේස්ත්වා ශ්රී ලිරා ම ේේ ප්රස්ත්ම්පා්න 

මාර්ේි පේද්ශවලට අනුව සිදු රම ඇ . NCAS ර මනාරමණ ස්ත් ාව ිදසි,  ප්රස්ත්ම්පා්න 

රන්ටුව ස්ත්ා  ාෂතිසර ඇියීම් රන්ටුව පත් රමන ලී..  එම රන්ටුවල ේස්ත්වස ර  ස්ත්ාමාජිරයින,  

පා  ්ැෂේවන පිකදි ේව. 

 

අධ්යසන අිශ ප්රස්ත්ම්පා්න රන්ටු සසු ව  
 

• එච්. පී. ේාේ, ිම මාත්න්සව ේ යත් ස්ත්ාරාම ේල්ඛරාිමරාරී ව NCAS - ස්ත් ාපති  

• ටී. එල්. ධ්ර්මේස්ත්න මාත්න්සව ේ යත් ස්ත්ාරාම මූලයිමරාරී ව NCAS - ස්ත්ාමාජිර  

• මෙ. ේෂ. ස්ත්ාිිකරා මාත්න්සව ේ යත් ස්ත්ාරාම ිණරාිමරාරී ව NCAS - ස්ත්ාමාජිර  

 
 
 
 

 ාෂතිසර ඇියීම් රන්ටුව  
 

• එම්. ඒ. න්ල්ට,  මා ා / ේ යත් ස්ත්ාරාම පුස්ත් රාලසාිමපති / NCAS 

• මාාාාර්ස ැ, රලාල් ් සිල්වා / ස්ත් ා ස්ත්ාමාජිර / NCAS 

• එස්ත්. ා, ේරස්ත්න මා ා / ස්ත්ාරාම  ාල ර මනාරරු / NCAS 

• ඩී. ේපේර්මා මා ා / වැග ැිජිේ, රු / UGC 

 

 

4) විශීවවිදයොල ආයතන සිංරෙයස සෙ බවවො ගැනීමම් පිපපොිපයස අනුකූලීම.                                     

 

වැටුප්, පත්වීම්, පස්ත්ස්ත්වීම්, වැටුප් වර්ධ්ර ාා ිමවාඩු ඇුළ ව සිසලුම රාර්ස ම්ගල රටයුුළ 

ිදශවිද්යාල ආස න ස්ත්ිරාසට ාා බඳවා ිැනීේම් පටිපාටිසට අනුකූලව සිදු රම ඇ . මු්ල් 

අමා යාිශස ිමකුත් ර  ා්රේල්ඛ ාා ිදශවිද්යාල ප්රතිපා්න ේරාන්ත,  ස්ත් ාේව ා්රේල්ඛ ් 

රාර්ස ම්ගලේේ වැටුප් ාා ී.මනා ස්ත්ඳාා අ්ා  රම ේින තිේ . 
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5) ශ්රී ලිංකො රොජය අිංශ ගිණුම්කරන ප්රමිතති (SLPSAS), ලිංකො ගිණුම්කරණ ප්රමිතති(LKAS) සෙ  

අන්ත්ජොතික මූලය වෝතොකරණ ප්රමිතති (IFRSs) 
 
 

NCAS ි  මූලය ප්රරාශන ශ්රී ලිරා මා ය අිශ ගිණුම්රමණ ප්රන්තිවලට (SLPSAS) අනුකූලව 

ස්ත්රස්ත් රම ැදිිකපත් රම ඇ . ශ්රී ලිරා මා ය අිශ ගිණුම්රමණ ප්රන්ති (SLPSAS) ාුන, වා ී. 

ේනමැති ිනුේ්නු වාර් ා කරීම ස්ත්ඳාා ලිරා ගිණුම්රමණ ප්රන්ති (LKAS) ාා අ,  ර් ාතිර 

මූලය වාර් ාරමණ ප්රන්ති (IFRS) අ්ා  රම ේින ඇ . 

 

6) අමේක්කකයින් මතපරො ගැනීම සෙ පශීචොත්තඋපොි  ිෂකයත්තව පිරිනැීමම සවෙො ූ NCAS 

මෝමගපපමශශ 

 

ැා  මාර්ේි පේද්ශවලට අනුව ්ර්ශනශූික පපාිම ෂ්තයත්ව ස්ත්ඳාා අේප්ෂතරයින,  ේ  මා 

ිනු ලැේ . ර මනාරමණ ස්ත් ාව මින,  ේත්රීම් රන්ටු පත්රම ඇ . 
 

අධ්යසන ිමවාඩු ස්ත්ඳාා ි න්රම් කසන ස්ත්ථිම අේප්ෂතරයින,  NCAS ි  පශාාත්පපාිම ෂ්තයත්ව 
ස්ත්ඳාා සුදුසුරම් ලබති. අේප්ෂතරයින, ට ශාස්ත්රපති පපාිමසෂ ස්ත්ා ිදශවිද්යාල ප්රතිපා්න 
ේරාන්ත,  ස්ත් ාව පිළිි, නා ිදශවිද්යාලේස,  ල් වලිගු පත්වීමෂ තිහිස යුුළස. 

 
 
වස්ත්මෂ ස්ත්ඳාා ප්ර්ානවල ප්රමාණස පා  ්ැෂේවන පිකදි ීමණස රමනු ලැේ : 

 

 ේද්ශීස ිදශවිද්යාලවල ලිසාපදිිින වී ඇති ැල්ලුම්රරුව, ට, ිමල ආස ිමර ිාස්ත්ුළව ාා 

පර්ේේතණ ිදස්ම් ම  ප්නම්ව, වස්ත්මරට ලබා ේ්න ප්ර්ාන ප්රමාණස ීමණස රමනු ලැේ . 

 ිදේද්ශීස ිදශවිද්යාලවල ලිසාපදිිින වී ඇති ැල්ලුම්රරුව, ට, ිමල ආස ිමර ිාස්ත්ුළව ාා 

මටට අ්ා ව එි  ජීවන ිදස්ම් ම  ප්නම්ව, එෂ පුද්ිලේසකුට වස්ත්මරට ලබා ේ්න ප්ර්ාන 

ප්රමාණස ීමණස රමනු ලැේ .ේමම රා්ගස සටේත් වස්ත්මරට පපිකමස ව, ේ,  රුපිසල් 

න්ලිසන 1.4 ක. 
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NCAS හි කෝය මණ්ඩලය 
 

අධ්යක්ක 
 

 මාාාාර්ස පී. එස්ත්. එම්. ගුණමත්න - අධ්යෂත 
 
කළමනොකරණ කෝය මණ්ඩලය  
 

 එච්.පී ේාේ, ිම න්ස -  ේ යත් ස්ත්ාරාම ේල්ඛරාිමරාරී 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

ේාම, ති ප්රස්ත්ාිගිරා ේාේ, ිම මාත්න්ස 2012 වස්ත්ේර් සිට මානව ශාස්ත්ර ස්ත්ා ස්ත්මා  ිද්යා 
පිළිබඳ පස්ත්ස්ත් අධ්යසන ස්ත්ඳාා ූ   ාතිර මධ්යස්ත්ාානේේ ේ යත් ස්ත්ාරාම ේල්ඛරාිමරාරී ේලස්ත් 
ේස්ත්වස රමයින. ඇස ේප්මාේ්ිසස ිදශවිද්යාලේස,  ර ිරර්මස පිළිබඳ සිදේශත  ිද්යාේවී. 
පපාිමසෂ ලබා ේින ඇ . ඇේේ  පශාාත් පපාිම සුදුසුරම්වලට සේප්මාේ්ිසස ිදශවිද්යාලේේ  
්ර්ශනපති පපාිමස ස්ත්ා සවසඹ ිදශවිද්යාලේේ  වයාපාම පිකපාලනේවී. පපාිමස ඇුළලත් ේව. 
ේමසට අම මව, ඇස වයාපාම පිකපාලනස පිළිබඳ  ාතිර ආස නේේ (NIBM) මානව ස්ත්ම්පත් 
ර මනාරමණස පිළිබඳ පස්ත්ස්ත්  ාතිර ඩිප්ේල මාව ් ි න්රම ේින තිේ . 
 
ඇස 2006 වස්ත්ේර් සිට ිදශවිද්යාල පිකපාලරේසෂ ේලස්ත් ේස්ත්වස රම ඇති අ ම ශ්රී ලිරාේව 
ිදශවිද්යාල පද්ධ්තිේේ වස්ත්ම 10ර පිකපාලන අත්්ැීරම් ලබා ඇ . ඇස 2006 සිට 2012 ්ෂවා ශ්රී 
ලිරා වසඹ ිදශවිද්යාලේේ ස්ත්ාරාම ේල්ඛරාිමරාරී ේලස්ත් ේස්ත්වස රම ඇ . ේ යත් ස්ත්ාරාම 
ේල්ඛරාිමරාික ේලස්ත් පස්ත්ස්ත් රමනු ලැමෙේම,  පසුව ඇස NCAS ේව  පත්වීම ලබා ඇ . 
ේාේ, ිම මාත්න්ස ස්ත්ාමානය පිකපාලනස ඇුළ ව NCAS ි  පිකපාලන රටයුුළ ස්ත්ඳාා විීරම 
 ාමව සිටින අ ම NCAS ි  පාලන ම්ගලවල සපාලර ස්ත් ාව ස්ත්ා ර මනාරමණ ස්ත් ාව , 
NCAS ි  පශාාත්පපාිම ප්ර්ාන ්රමේේ, මානව ස්ත්ම්පත් ර මනාරමණස, ප්රස්ත්ම්පා්න ආදිේේ 
ේල්රම් ේලස්ත් ් රටයුුළ රමයින.  ව ් ඇස NCAS මින,  ිදශවිද්යාල පද්ධ්තිේේ පිකපාලන 
රාර්ස ම්ගලස ස්ත්ඳාා පවත්වනු ලබන පුල ණු වැගස්ත්ටාේ,  ස්ත්ම්බ, ීරාමර ් ේව. 
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 එම්.ඒ න්ල්ට,  මසා  - ේ යත් ස්ත්ාරාම පුස්ත් රාලසාිමපති 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ටී.එල් ධ්ර්මේස්ත්න මාත්න්ස - ේ යත් ස්ත්ාරාම මූලයාිමරාරී 
 

 
 

 නු ා ලෂන්ණී ධ්ර්මේස්ත්න මාත්න්ස 2011 වස්ත්ේර් සිට මානව ශාස්ත්ර ස්ත්ා ස්ත්මා  ිද්යා 
පිළිබඳ පස්ත්ස්ත් අධ්යසන ස්ත්ඳාා ූ   ාතිර මධ්යස්ත්ාානේේ ේ යත් ස්ත්ාරාම ිණරාිමරාරී 
ේලස්ත් ේස්ත්වස රම ඇ . ශ්රී  සවර්ධ්නපුම ිදශවිද්යාලේේ ිණරාිමරමණස පිළිබඳ 
ිද්යාේවී. පපාිමසෂ ි න් ඇස ශ්රී ලිරා CAි  ACA ස්ත්ාමාජිරත්වස ලබා ඇ . 

 
 

ශ්රී  සවර්ධ්නපුම ිදශවිද්යාලේස,  පපාිමස ලබා ිැනීේම,  පසුව ඇස වමලත් 
ිණරාිමරාරී, ේේ  ස්ත්මාිම් වන ිද්රමසිිා ්සාන, ් ස්ත්ා ස්ත්මාිේම්, KPMG ස්ත්මාිේම් 
ස්ත්ා ේෆ ඩ්න ේම ඩ්නස්ත් ස්ත්මාිේම් ිණරාිමරාරී අ යාස්ත්ලාභිේසෂ ේලස්ත් ේස්ත්වස රම ඇ . 
ව ත්ීස පුල ණුව අවස්ත්ාන කරීේම,  පසුව ඇස ශ්රී ලිරා මාර්ි මීම ප්රවාාන අිමරාිකේේ 
ිණරාිමරාරීවමේසෂ ේලස්ත් පත්ිදස. ැ, පසුව ඇස ජුේවල් ේෂව ැ, ටර්නැතනල් 
සපුද්  ස්ත්මාිේම් ස්ත්මූා ිණරාිමරාරී ේලස්ත් බැඳී ඇති අ ම පසුව මානව ශාස්ත්ර ස්ත්ා ස්ත්මා  
ිද්යා පිළිබඳ පස්ත්ස්ත් අධ්යසන ස්ත්ඳාා ූ   ාතිර මධ්යස්ත්ාානේේ ේ යත් ස්ත්ාරාම 
ිණරාිමරාරී ේලස්ත් ේස්ත්වසට බැඳී ඇ . මානව ශාස්ත්ර ස්ත්ා ස්ත්මා  ිද්යා පිළිබඳ පස්ත්ස්ත් 
අධ්යසන ස්ත්ඳාා ූ   ාතිර මධ්යස්ත්ාානේේ ේස්ත්වස රමන්,  සිටින අ මුළම ඇස 
ිදශවිද්යාල ප්රතිපා්න ේරාන්ත,  ස්ත් ාේව වැග බලන ේ යත් ස්ත්ාරාම ිණරාිමරාරී 
ේලස්ත් ් රටයුුළ රමයින. පසුව ඇස ිදසි එෂවැිම සිසවස්ත්ස ස්ත්ඳාා ූ  පස්ත්ස්ත් අධ්යාපනස 
(HETC)පිළිබඳ ේල ර බැිකු වයාප තිේේ මූලය ර මනාරරු ේලස්ත් ් පත් රමන ලී.. 

 

 
 
එම්. ඒ. න්ල්ට,  මා ා මානව ශාස්ත්ර ස්ත්ා ස්ත්මා  ිද්යා පිළිබඳ පස්ත්ස්ත් අධ්යසන ස්ත්ඳාා ූ  
 ාතිර මධ්යස්ත්ාානේේ ේ යත් ස්ත්ාරාම පුස්ත් රාලසාිමපති ේව. ේමසට ේපම ඔල  ශ්රී 
ලිරා ම මට ිදශවිද්යාලේේ ේ යත් ස්ත්ාරාම පුස්ත් රාලසාිමපති ේලස්ත් ේස්ත්වස රම 
ඇ . ඔල  2010 වස්ත්ේර් සිට මානව ශාස්ත්ර ස්ත්ා ස්ත්මා  ිද්යා පිළිබඳ පස්ත්ස්ත් අධ්යසන ස්ත්ඳාා 
ූ   ාතිර මධ්යස්ත්ාානේේ ේස්ත්වස රමයින. ශ්රී  සවර්ධ්නපුම ිදශවිද්යාලේස,  ලැබූ රලා 
සිදේශත  පපාිමසෂ ි න් ඔල  රැලිසස ිදශවිද්යාලේේ  ස්ත්මා  ිද්යාව පිළිබඳ ශාස්ත්රපති 
පපාිමස ාා පුස්ත් රාල ාා ේ ාමුළරු ිද්යාව පිළිබඳ පශාාත් පපාිම ඩිප්ේල මාව ් ශ්රී 
 සවර්ධ්නපුම  ිදශවිද්යාලේේ රර්  ත්වස ාා ස්ත්, ිමේව්නස පිළිබඳ පශාාත් පපාිම 
ඩිප්ේල මාව ් ි න් රම ේින ඇ . 
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 ස්ත්ම්පත් ා, රේස්ත්න මා ා  - ස්ත්ාරාම  ාල ර මනාරරු (I ේරිසස) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ස්ත්ම්පත් ා, රේස්ත්න මා ා ේරා ඹ ිදශවිද්යාලේේ ේ ාමුළරු ආමෂතාව පිළිබඳ ිද්යාපති 
පපාිමසෂ ් ේරා ඹ ිදශවිද්යාලේේ පිකිණර පාස්ත්ැේල් ේ ාමුළරු  ාෂතණස පිළිබඳ 
BIT පපාිමස ් ි න්රම ේින ඇ . ා, රේස්ත්න මා ා ශ්රී ලිරාේව ේම, ම ිදේද්ශස, ි  ් 
මා ය ාා මා ය ේනාවන ආස නවල ේස්ත්වස රම ේ ාමුළරු  ාෂතණස පිළිබඳ වස්ත්ම 21රට 
අිමර අත්්ැීරම් ඇති ිමලධ්ාිකේසක.  ව ් ශ්රී ලිරා ිදව   ිදශවිද්යාලේේ ර මනාරමණස 
පිළිබඳ ඩිප්ේල මාව ් ේරා ඹ ිදශවිද්යාලේේ ේ ාමුළරු  ාෂතණස පිළිබඳ ඩිප්ේල ම ාා 
පස්ත්ස්ත් ඩිප්ේල මාව ් ඔල  ස්ත්ුළ ේව. ඔල  බ්රි ානය පිකිණර ස්ත්න්තිේේ (MBCS) ස්ත්ා ශ්රී ලිරා 
පිකිණර ස්ත්න්තිේේ (MCSSL) ්ර්ණ ව ත්ීස ස්ත්ාමාජිරේසක. එේම, ම මයිනේ්රාේස්ත්ාෆට් 
ස්ත්ාතිරලාීන  ාෂතිසර ිදේශතඥ (MCTS) ස්ත්ා සිස්ත්ේර  ස්ත්ාතිරලාීන  ාල ස්ත්ාාසර වැිම 
රර්මා,  ේේ පිළිිැනීමට ලෂව ඇති ස්ත්ාතිරපර ් ඔල  ස්ත්ුළේව. 
 
ා, රේස්ත්න මා ා ැ, දිසාේව නව දිල්ලිේේ පස්ත්ස්ත් පිකිණර ස්ත්ිවර්ධ්නස ස්ත්ඳාා ූ  
මධ්යස්ත්ාානස මින,  පවත්වන ල් ්ැනුම ේබ්ාාැරීම පිිසස්ත් ස්ත්යිනබර් අපමාධ් අවම කරීම 
ස්ත්ා ාැකසාව,  වැඩිදියුණු කරීම ස්ත්ඳාා ූ  ැ, ී.ස ම ේේ ෂ්තයත්ව ලාභිේසෂ ස්ත්ා 
මා ීරස ල, ේද්සි ම ස මින,  ප්ර්ානස ර  ‘NUFFIC’ සපස්ත්ස්ත් අධ්යාපනස පිළිබඳ 
අ,  ර් ාතිර ස්ත්ාේස ිස ස්ත්ඳාා ූ  ේන්ර්ල,   ස්ත්ිිදධ්ානස  ෂ්තයත්වලාභිේසෂ ් ේව. 
2005 වස්ත්ේර් ී. ඔල   පානේේ ඔකනාවා අ,  ර් ාතිර මධ්යස්ත්ාානස පවත් වන ල් ේව  
ේසදුම් ිදේශතඥ (WAS) පා්මාලාව ා්ාමන ලී.. එේම, ම ඔල  ශ්රී ලිරා  නස්ත්, ිමේව්න 
ාා ේ ාමුළරු  ාෂතණ අමා යාිශේේ, ර ිරාර්න්ර ප්රතිපත්තිස පිළිබඳ ශ්රී ලිරා 
රවු, සිලේේ (CARP) ස්ත්ා ස්ත්මා  ස්ත්ිවර්ධ්නස ස්ත්ඳාා ූ   ාතිර ආස නේේ (NISD) 
ේ ාමුළරු  ාෂතණ පපේද්ශරවමේසෂ ේලස්ත් ් ේස්ත්වස රමයින. වර් මානස වන ිදට ඔල  
මානව ශාස්ත්ර ස්ත්ා ස්ත්මා  ිද්යා පිළිබඳ පස්ත්ස්ත් අධ්යසන ස්ත්ඳාා ූ   ාතිර මධ්යස්ත්ාානස මින,  
පවත්වනු ලබන ේරටි රාලීන අධ්යසන පා්මාලාවල පා්මාලා ස්ත්ම්බ, ීරාමර ස්ත්ා 
ේරා ඹ ිදශවිද්යාලේේ පශාාත් පපාිම අධ්යසන පී්ේේ බාි ම රාාරාාාර්සවමේසෂ 
ේලස්ත් රටයුුළ රමයින. 
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ේවනත් රාර්ස ම්ගලස  
 

• ඒ. එල්. ඩී. ේපේර්මා මා ා               - පුස්ත් රාල ස්ත්ාරාම (II ේරිසස) 

• යූ. ඩී. ිද ානේේ  මාත්න්ස                 - පිකිණර ේසදුම් ස්ත්ාාසර (III ේරිසස) 

• ේෂ. එම්. ජී. ජී. ධ්නුතර මා ා          - ේපාත්  බ, නා (II ේරිසස) 

• පී. ඒ. එච්. ඊ. ේද්වප්රිස මාත්න්ස         - පිකිණර ේසදුම් ස්ත්ාාසර(III ේරිසස) 

• ආර්. ේෂ. පී. අයින. මත්නාසර මා ා   - පිකිණර ේසදුම් ස්ත්ාාසර(III ේරිසස) 

• ිදේන දි  ේාට්ටිආමච්ින මා ා        - පිකිණර ේසදුම් ස්ත්ාාසර (III ේරිසස) 

• ආර්.ජී .එම් ස්ත්ිජීව මා ා                   - ිකසදුරු  

• ග ලිව. ඒ.ඩී.එස්ත් වීමෂේරාඩි            - රාර්සාල ස්ත්ාාසර  
 
 

 
 
 

 
සවේම් සිට ්කුණට වාඩි වී :ේාේ, ිම මාත්න්ස, මාාාාර්ස ැ, රලාල්, මාාාාර්ස ගුණමත්න, 

ා, රේස්ත්න මා ා, ධ්ර්මේස්ත්න මාත්න්ස 

සිටේින: එම, දි , ස්ත්ාලිිි, ිසා, , ධ්ර්මතිලර, ප්ර ාත්, ිදේන දි , ස්ත්ිජීව, පමිිා 

ේනාසිටින: න්ල්ට,  මා ා 
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වැඩමුළු/පොඨමොලො/ඉදරිපත්තිරීම්  

 

NCAS ිදසි,  2016 වර්තස ුළ  ී. වත්ම,  ිැට ව පිළිබඳ පා  ්ැෂේවන ැදිිකපත් කරීම්, පා්මාලා 

ස්ත්ා වැගමු ව පවත්වන ලී.. 

පවත්වන ල් වැගස්ත්ටා,  පිළිබඳ ිදස්ත් ම පා  පිකදි ේව: 

වගුව 1: 2016 වර්තස ුළ  පවත්වන ල් වැගමු වව පා්ාමාලාව ැදිිකපත් කරීම් පිළිබඳ ස්ත්ාමාිශස 
 

 
අිර  

 
ැදිිකපත් කරීම  

 
පවත්වන ල් දිනස  

ැලෂරි   
ර්ගාසම  

ස්ත්ා ාීමත්වස ස්ත්ටාන 

01 "ණස බම  "පිළිබඳ  
ස්ත්ම්ම, රණස 
ආාාර්ස  
ිමමල් ස්ත්ඳමත්න 

 

2015 ේපබමවාික 19වන දින 

NCAS රවණාිාමේේ ී. 

ිදශවිද්යාල අධ්යසන රාර්ස 

ම්ගලස, 

ප්රතිපත්ති ස්ත්ම්පා්රස,  ාා 
පර්ේේතරස,  

16 අවස්ත්,  රම  
ඇ  

අිර පා්මාලා පවත්වන ල් දිනස ැලෂරි   
ර්ගාසම 

ස්ත්ා ාීමත්වස ස්ත්ටාන 

02 “ස්ත්ිඛයානමස ිදශේල්තණස ස්ත්ඳාා 

SPSS ේව  ාැඳි, වීම පිළිබඳ 

ස්ත්ාතිර පර පා්මාලාව”                 

ආාාර්ස ිමශාමා ප්රනා, දු ාා එස්ත්. 
ා, රේස්ත්න 

 

2016 මාර්ුළ 12-13,19-20 

NCAS රවණාිාමේේ ී. 

ිදශවිද්යාල අධ්යසන රාර්ස 
ම්ගලස  
ිදධ්ාසර ිමලධ්ාරී,  

13 අවස්ත්,  රම  
ඇ  

03 “ස්ත්ිඛයානමස ිදශේල්තණස ස්ත්ඳාා 

SPSS ේව  ාැඳි, වීම පිළිබඳ 

ස්ත්ාතිර පර පා්මාලාව”                 

ආාාර්ස ිමශාමා ප්රනා, දු ාා එස්ත්. 
ා, රේස්ත්න 

 

2016 ජුිම 5,12-19,26 

NCAS රවණාිාමේේ ී. 

ිදශවිද්යාල අධ්යසන රාර්ස 
ම්ගලස 
 ිදධ්ාසර ිමලධ්ාරී,  

11 අවස්ත්,  රම  
ඇ  

04 “ස්ත්ිඛයානමස ිදශේල්තණස ස්ත්ඳාා 

SPSS ේව  ාැඳි, වීම පිළිබඳ 

ස්ත්ාතිර පර පා්මාලාව”                 

ආාාර්ස ිමශාමා ප්රනා, දු ාා එස්ත්. 
ා, රේස්ත්න 

 

2016 ජූලි 17,24,31 ාා 
අේි . 07  

NCAS රවණාිාමේේ ී. 

ිදශවිද්යාල අධ්යසන රාර්ස 
ම්ගලස  
ිදධ්ාසර ිමලධ්ාරී,  

13 අවස්ත්,  රම  
ඇ  

05 “ස්ත්ිඛයානමස ිදශේල්තණස ස්ත්ඳාා 

SPSS ේව  ාැඳි, වීම පිළිබඳ 

ස්ත්ාතිර පර පා්මාලාව”                 

ආාාර්ස ිමශාමා ප්රනා, දු ාා එස්ත්. 
ා, රේස්ත්න 

 

2016 ස්ත්ැප්. 24,25 ාා  
ඔෂ. 01,02 

NCAS රවණාිාමේේ ී. 

ිදශවිද්යාල අධ්යසන රාර්ස 
ම්ගලස  
ිදධ්ාසර ිමලධ්ාරී,  

07 අවස්ත්,  රම  
ඇ  

06 "පර්ේේතණ 
ේස  නාේිාගනැීමම පිළිබඳ 
ස්ත්ාතිර 
පර පා්මාලාව” 
මාාාාර්ස ැ, රලාල් ් සිල්වා 
 

2016 ේ්ස්ත්ැ. 20  ිදශවිද්යාල අධ්යසන රාර්ස 
ම්ගලස  
ිදධ්ාසර ිමලධ්ාරී,  

07 අවස්ත්,  රම  
ඇ  

අිර පා්මාලා පවත්වන ල් දිනස ැලෂරි   
ර්ගාසම 

ස්ත්ා ාීමත්වස ස්ත්ටාන 

07 “AMOS පිළිබඳ  
වැගමු වව” 
ආාාර්ස ිමලෂි  
ිලි ටිසාේව 

 

2016  නවාික 21-22  

NCAS රවණාිාමේේ ී. 

ිදශවිද්යාල අධ්යසන රාර්ස 
ම්ගලස  
ිදධ්ාසර ිමලධ්ාරී,  

14 අවස්ත්,  රම  
ඇ  

08 “AMOS පිළිබඳ  
වැගමු වව” 

2016 ේ්ස්ත්ැ.15-16 ිදශවිද්යාල අධ්යසන රාර්ස 
ම්ගලස  

08 අවස්ත්,  රම  
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ආාාර්ස ිමලෂි  
ිලි ටිසාේව 

 

NCAS රවණාිාමේේ ී. ිදධ්ාසර ිමලධ්ාරී,  ඇ  

09 “AMOS පිළිබඳ  
වැගමු වව” 
ආාාර්ස ිමලෂි  
ිලි ටිසාේව 

 

2016 ජූලි 14-15 

NCAS රවණාිාමේේ ී. 

ිදශවිද්යාල අධ්යසන රාර්ස 
ම්ගලස  
ිදධ්ාසර ිමලධ්ාරී,  

11 අවස්ත්,  රම  
ඇ  

අිර පා්මාලා පවත්වන ල් දිනස ැලෂරි   
ර්ගාසම 

ස්ත්ා ාීමත්වස ස්ත්ටාන 

10 ‘’ NVIVO පිළිබඳ වැගමු වව ’’ 
ආාාර්ස දිනුර ිදේේුළිි 
 

2016  නවාික 27  

NCAS රවණාිාමේේ ී. 

ිදශවිද්යාල අධ්යසන රාර්ස 
ම්ගලස  
ිදධ්ාසර ිමලධ්ාරී,  

15 අවස්ත්,  රම  
ඇ  

11 ‘’ NVIVO පිළිබඳ වැගමු වව ’’ 
ආාාර්ස දිනුර ිදේේුළිි 
 

2016 ේපබමවාික 02 

NCAS රවණාිාමේේ ී. 

ිදශවිද්යාල අධ්යසන රාර්ස 
ම්ගලස  
ිදධ්ාසර ිමලධ්ාරී,  

15 අවස්ත්,  රම  
ඇ  

12 ‘’ NVIVO පිළිබඳ වැගමු වව ’’ 
ආාාර්ස දිනුර ිදේේුළිි 
 

2016 ජුිම 29  

NCAS රවණාිාමේේ ී. 

ිදශවිද්යාල අධ්යසන රාර්ස 
ම්ගලස  
ිදධ්ාසර ිමලධ්ාරී,  

16 අවස්ත්,  රම  
ඇ  

13 ‘’ NVIVO පිළිබඳ වැගමු වව ’’ 
ආාාර්ස දිනුර ිදේේුළිි 
 

2016 ේනාවැ.30  

NCAS රවණාිාමේේ ී. 

ිදශවිද්යාල අධ්යසන රාර්ස 
ම්ගලස  
ිදධ්ාසර ිමලධ්ාරී,  

11 අවස්ත්,  රම  
ඇ  

14 ‘’ NVIVO පිළිබඳ වැගමු වව ’’ 
ආාාර්ස ප්ර ාත්  සසිිා 
 

2016 ස්ත්ැප්. 27-28 

NCAS රවණාිාමේේ ී. 

ිදශවිද්යාල අධ්යසන රාර්ස 
ම්ගලස  
ිදධ්ාසර ිමලධ්ාරී,  

15 අවස්ත්,  රම  
ඇ  

15 ‘’ NVIVO පිළිබඳ වැගමු වව ’’ 
ආාාර්ස ප්ර ාත්  සසිිා 
 

2016 ේනාවැ. 15-16 

NCAS රවණාිාමේේ ී. 

ිදශවිද්යාල අධ්යසන රාර්ස 
ම්ගලස  
ිදධ්ාසර ිමලධ්ාරී,  

14 අවස්ත්,  රම  
ඇ  

16 මයිනේ්රා ේස්ත්ාෆට්  
එෂේස්ත්ල් පස්ත්ස්ත් වැගමු වව 
සුමුදු ේස්ත්රමේේ  මා ා 
 

2016 මැයින 26-27 

NCAS රවණාිාමේේ ී. 

පිකිණර ේසදුම් ස්ත්ාාසර 

ස්ත්ා 

ේපාත්  බ, න,  

17 අවස්ත්,  රම  
ඇ  

17 මයිනේ්රාේස්ත්ාෆට්  
ඇෂස්ත්ස්ත් පස්ත්ස්ත් ්ත් ස්ත්මු්ාස  
පිළිබඳ වැගමු වව 
සුමුදු ේස්ත්රමේේ  මා ා 

 

 

2016 ජුිම 13-14 

NCAS රවණාිාමේේ ී. 

පිකිණර ේසදුම් ස්ත්ාාසර 

ස්ත්ා 

ේපාත්  බ, න,  

13 අවස්ත්,  රම  
ඇ  

18  

ැදිිකපත් කරීම, මා න 
 ේද්ශන ාා ලිවීේම් ිමපුණ ා  
පිළිබඳ 
වැගමු වව 

ේෂ .ඩී .එස්ත්. එ, . 
 ිදේේසිික මා ා 

 

2016 ේපබමවාික 11-12 

NCAS රවණාිාමේේ ී. 
 

පිකපාලන රාර්ස 
 ම්ගලස 

23 අවස්ත්,  රම  
ඇ  

19 වයාපාම ාා  
පිකපාලනමස මානස 
පිළිබඳ වැගමු වව 
ේෂ .ඩී .එස්ත්. එ, . 
 ිදේේසිික මා ා 
 

2016 අේි ස්ත්ුළ 3- 4 

NCAS රවණාිාමේේ ී. 

 

 

පිකපාලන රාර්ස  
ම්ගලස 

34 අවස්ත්,  රම  
ඇ  

20 වයාපාම ාා  
පිකපාලනමස මානස 
පිළිබඳ වැගමු වව 
ේෂ .ඩී .එස්ත්. එ, . 
 ිදේේසිික මා ා 
 

2016 ස්ත්ැප්. 29- 30 

NCAS රවණාිාමේේ ී. 
 

පිකපාලන රාර්ස  
ම්ගලස 

17 අවස්ත්,  රම  
ඇ  
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ප්මේකණ මයපජනො මගොඩනැගීම පිළිබව සෙතිකපත්ර පොඨමොලොව 2016 

 

පස්ත්ස්ත් අධ්යසනස ස්ත්ඳාා ූ   ාතිර මධ්යස්ත්ාානස 2016 ේ්ස්ත්ැම්බර් 20 වැිම දින NCAS ි  ී. අනාි  
ෂ්තයයින,  ස්ත්ඳාා ආාාර්ස පපාිම අධ්යසනස ස්ත්ඳාා පර්ේේතණ ේස  නා ේිාගනැීමම පිළිබඳ 
වැගමු වවෂ ස්ත්ිිදධ්ානස රමන ලී.. ේමම වැගමු වේව අමමුණ ව, ේ,  පස්ත්ස්ත් ස්ත්මා  ිද්යා පර්ේේතණ 
්රමේව්  ාිද ා රමන්,  අනාි  පශාාත්පපාිම අේප්ෂතරයින, ට සිස පර්ේේතණ ේස  නා ස්ත්රස්ත් 
කරීම ස්ත්ඳාා පුල ණුව ස්ත්ැලමාමයින. ඒ අනුව ිදශවිද්යාල පද්ධ්තිේේ අධ්යසන රාර්ස ම්ගලේේ 
07ේ්ේනෂ ැා  එෂ දින වැගමු වවට ස්ත්ා ාීමූ ා. 
 
ඉදරිපත්ත ිරීම්, ප්රි ශධ් මශශන ෙො රචනො ිෂල්ප ්රම පිළිබව වැඩමුළුව 2016 

 
පස්ත්ස්ත් අධ්යසනස ස්ත්ඳාා ූ   ාතිර මධ්යස්ත්ාානස 2016 ේපබමවාික 11- 12 ්ෂවා NCAS ි  ී. 
ිදශවිද්යාල පද්ධ්තිේේ පිකපාලන රාර්ස ම්ගලස ස්ත්ඳාා ැදිිකපත් කරීම්, ප්රසිද්ධ් ේද්ශන ාා මානා 
ෂ්ල්ප ්රම පිළිබඳ ේ්දින වැගමු වවෂ ස්ත්ිිදධ්ානස රමන ලී.. ේමම වැගමු වේව අමමුණ ව, ේ,  ැිග්රීසි 
 ාතාව ේසා්ා ේින ිදශවිද්යාල පද්ධ්තිේේ පිකපාලන රාර්ස ම්ගලේේ ස්ත්, ිමේව්න ිමපුණ ා 
වැඩිදියුණු කරීම ස්ත්ා ඔවු, ේේ  මා රාරී ැටු කරීේම් ී. ැදිිකපත් කරීම්, ප්රසිද්ධ් ේද්ශන ාා මානා ෂ්ල්ප 
්රම ආදිස පිළිබඳ ිමපුණ ා වැඩිදියුණු කරීමයින. NIBM ආස නේේ ේ යත් පපේද්ශර එස්ත්. ිදේේසිික 
මා ා ස්ත්ම්පත් ්ාසරසා ිදස. ඒ අනුව ිදශවිද්යාල පද්ධ්තිේේ අධ්යසන ාා අනධ්යසන රාර්ස 
ම්ගලේේ 23 ේ්ේනකු  ැා  පුල ණු වැගස්ත්ටාන ස්ත්ඳාා ස්ත්ා ාීම ූ ා. 
 
වයොපොර ෙො පරිපොලන රචනය පිළිබව වැඩමුළුව 2016 
 
පස්ත්ස්ත් අධ්යසනස ස්ත්ඳාා ූ   ාතිර මධ්යස්ත්ාානස 2016 අේි ස්ත්ුළ 04 – 05 දින ස්ත්ා ස්ත්ැප් ැම්බර් 29 - 30 
දින NCAS ි  ී. ිදශවිද්යාල පද්ධ්තිේේ පිකපාලන රාර්ස ම්ගලස ස්ත්ඳාා වයාපාම ාා පිකපාලන 
මානස පිළිබඳ  වැගමු ව ේ්රෂ ස්ත්ිිදධ්ානස රමන ලී.. ේමම වැගමු වේව අමමුණ ව, ේ,  ැිග්රීසි 
 ාතාව ේසා්ා ේින ිදශවිද්යාල පද්ධ්තිේේ පිකපාලන රාර්ස ම්ගලේේ ලිවීේම් කුස්ත්ල ාවස 
වැඩිදියුණු කරීම ස්ත්ා ඔවු, ේේ  මා රාරී ැටු කරීේම් ී. ලිවීේම් කුස්ත්ල ාවස පිළිබඳ ිමපුණ ා වැඩිදියුණු 
කරීමයින. NIBM ආස නේේ ේ යත් පපේද්ශර එස්ත්. ිදේේසිික මා ා ස්ත්ම්පත් ්ාසරසා ිදස. ඒ අනුව 
ිදශවිද්යාල පද්ධ්තිේේ අධ්යසන ාා අනධ්යසන රාර්ස ම්ගලේේ 51 ේ්ේනකු  ැා  පුල ණු 
වැගස්ත්ටා,  ස්ත්ඳාා ස්ත්ා ාීම ූ ා. 
 
සිංඛ්යොනමය විශීමල්කණය සවෙො SPSS ෙඳුන්වොදීම පිළිබව සෙතික පත්ර පොඨමොලොව 

 

මානව ශාස්ත්ර ාා ස්ත්මා  ිද්යා පිළිබඳ පස්ත්ස්ත් අධ්යසනස ස්ත්ඳාා ූ   ාතිර මධ්යස්ත්ාානස ස්ත්ිඛයානමස 
ිදශේල්තණස ස්ත්ඳාා SPSS ාුන, වාී.ම පිළිබඳ ස්ත්ාතිරපර පා්මාලාව NCAS ි  පිකිණර 
ිද්යාිාමේේ ් 2013  නවාික 19වැිම දින සිට ේස්ත්නසුමා්ා දිනවල ආමම්  රමන ලී.. එෂ එෂ 
පා්මාලාව ස්ත්ඳාා 15ේ්ේනෂ බඳවා ේින ඇ . ේරා ඹ ිදශවිද්යාලේේ ස්ත්මා  ිද්යා 
ේ්පාර් ේම්, ුළේව ේ යත් රථිරාාාර්ස ආාාර්ස ිමශාමා ප්රනා, දු ස්ත්ම්පත් ්ාසරසා ිදසි,  ේමම 
පා්මාලාව පවත්වනු ලබන අ ම ස්ත්ම්පත් ා, රේස්ත්න මා ා සිසලුම පා්මාලාවල ස්ත්ම්බ, ීරාමර 
ිදස. පා්ාමාලාව 2013 වර්තේේ ී. 4 ව ාවෂ්, 2014 වස්ත්ේර් ී. 5 ව ාවෂ්, 2015 වස්ත්ේර් ී. 5 
ව ාවෂ්, 2016 ී. 4 ව ාවෂ් පවත්වන ල් අ ම එස ිදශවිද්යාල පද්ධ්තිේේ අධ්යසන රාර්ස 
ම්ගලසට ාා පර්ේේතරයින, ට ැ ාම ප්රේස  නවත් ිදස. 
 
MS Advanced Excel, MS Access Advanced Database ManagementෙොMS Advanced 

Word Documentation පිළිබව සෙතික පත්ර පොඨමොලො 

 

මානව ශාස්ත්ර ාා ස්ත්මා  ිද්යා පිළිබඳ පස්ත්ස්ත් අධ්යසනස ස්ත්ඳාා ූ   ාතිර මධ්යස්ත්ාානස 2014 අේි ස්ත්ුළ 
04වැිම දින MS Excel 2010 පස්ත්ස්ත් ස්ත්ාතිරපර පා්මාලාව ආමම්  රම අ් ්ෂවාම ස්ත්ාර්ාරව 
අඛ්ගව පවත්වා ේින සයින. NCAS ිදසි,  MS Excel 2010 ේවනුවට දිනප ා වැග රටයුුළ 
ේබාේා  රාලසෂ ැතිික රම ිිමන්, පාසුේව,  කරීම ස්ත්ඳාා නවීන සුරස්ත්ා  වත් රාර්සස,  ඇති 
MS Excel 2013 ේසා්ා ි, නා ලී..  
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NCAS ෂ්තය ර්ගාසම් 14රට පා්මාලාව පවත්වා ඇති අ ම ිදශවිද්යාල පද්ධ්තිේේ අනධ්යසන 
රාර්ස ම්ගලේේ ස්ත්ාමාජිරයින,  180රට වැඩි පිිකස්ත්ෂ ස්ත්ා ාීම වී ඇ . ලල්ායීත්වස වර්ධ්නස කරීම 
ස්ත්ා රාර්සෂතම ාව වැඩිදියුණු කරීම ේමම පා්මාලාේේ ප්රධ්ාන පමමාර්ා ේව.  
 
මයිනේ්රාේස්ත්ාෆට් ඇෂස්ත්ස්ත් පස්ත්ස්ත් ්ත් ස්ත්මු්ා ර මනාරමණ ස්ත්ාතිපර පා්ාමාලාව NCAS ේම් වර්තස 
ුළ  ී. ිදශවිද්යාලවල අනධ්යසන රාර්ස ම්ගල ස්ත්ඳාා ාුන, වා දු,   වත් ස්ත්ාතිරපර 
පා්මාලාවක. ේමම පා්ාමාලාව ා ම ව ාවෂ පවත්වා ඇති අ ම ා ලිස්ත් නව ේ්ේනෂේේ  
ස්ත්ා ාීමත්වේස,  ැ ා ස්ත්ාර්ාරව පවත්වන ලී..  
 
ේම් වස්ත්ේර් ී.,  ිදශවිද්යාලවල අධ්යසන රාර්ස ම්ගලස ාා අනධ්යසන රාර්ස ම්ගලස 
ස්ත්ඳාාවයාප ති ර මනාරමණ අ යවශයාිි MS Project Professional 2013ාුන, වාී.ම සිදු 
රමනු ලැේ .ේමම වැගස්ත්ටාේ,  වුාස ව, ේ,  Microsoft Project 2013 අනුවා්ේේ වගාත් 
අවශය ාා අ යාවශය කුස්ත්ල ා වර්ධ්නස කරීමයින.වයාප ති ර මනාරමණ ම දුරාිිසෂ ක්රිසාත්මර 
කරීේම් සිට වැඩිදියුණු ර  ඇස්ත් ේම්, ුළ, වයාප තිසට අ්ා  ේල්ඛන පාලනස කරීම,ස්ත්ම්පත් ම  
පාසු ැලියීම ස්ත්ා මැදිාත් වීම,වගා ේාාඳ ස්ත්ාේස ීම ාවසෂ, න්නුම් ප්රතිලල ාා වයාප ති ස්ත්ැස්ත්ඳීම වැිම 
පැාැදිලි ේවනස්ත්ෂ ඇති ර  ේබාේා  වාසි ඇ .  
 
“ණය බර”  පිළිබව සම්මන්ත්රණය 
 
මාාාාර්ස ිමමල් ස්ත්ඳමත්න ස්ත්ා ේරා ඹ ිදශවිද්යාලේේ ප්ර ා ිද්යාව පිළිබඳ මාාාාර්ස (ස්ත් ාපති) ස්ත්ා 
NCASි  ේ යත් පර්ේේතණ ස්ත්ාමාජිර, මාාාාර්ස ැ, රලාල් ් සිල්වා ිදසි,  සිදු රමන ල් “ණස 
බම” පිළිබඳ ස්ත්ම්ම, රණසෂ 2016 මැයින මස්ත් 11 වන දින  NCAS රවණාිාමේේී. පවත්වන ලී..  
 

වෝික ප්මේකණ පරිසිංවොදය -2016  (2016 මනොවැම්බ් 17-18 ) 

 

2016 ේනාවැම්බර් මස්ත් 17-18 දින NCAS සිස ුළ,  වන වාර්ිර පර්ේේතණ පිකස්ත්ිවා්ස ස්ත්ාර්ාරව 

පවත්වන ලී.. පිකස්ත්ිවා්ේේ ක්රිසාරාමරම් NCAS ි  රාර්සාල ස්ත්ාමාජිරස,  08 ේ්ේනකු ස්ත්ා 

ිදශවිද්යාල ආාාර්සවරු,  15 ේ්ේනකුේි,  ස්ත්ම, ිද  ස්ත්ිිදධ්ාසර රන්ටුවෂ මින,  පවත්වන ලී.. 

පිකස්ත්ිවා්ේේ ස්ත්මාේල ාන ම්ගලස අධ්යසන රාර්ස ම්ගල ස්ත්ාමාජිරස,  13 ක,  ස්ත්ම, ිද  

ිදස.ේ යත් අධ්යසන රාර්ස ම්ගල ස්ත්ාමාජිරස,  අට ේ්ේනකු පිකස්ත්ිවා්ේේ  ාෂතිසර ස්ත්ැසිවල 

ස්ත් ාපතිත්වස ්මණ ලී. ." රුණනස ාා ස්ත්මා  පිකවර් නස, බලස, අවස්ත්ාාව,  ස්ත්ා අභිේස ි"සන 

මා  රාව සටේත් ේමි ී. පර්ේේතණ ස්ත්ාමාිශ 80 ෂ පමණ ප රමන ලී.. 

2016 ේනාවැම්බර් 17 වන දින ිරු පස්ත්ස්ත් අධ්යාපන මා ය අමා යවමසා ස්ත්මාමම් ර පත්ස්ත්වේේ ප්රධ්ාන 
ආමාිම  අමුත්ේ ෂ ේලස්ත් ස්ත්ා ාීම ිදස. ස්ත් ාපතිවරු,  8 ේ්නාේේ  ස්ත්ාාස ඇතිව අනු ේත්මාව,  8 ෂ 
සටේත්  ාෂතිසර ස්ත්ැසි පවත්වන ලී.. අවස්ත්ානේේී. ස්ත්මාමම් ර පේ ල ස්ත්ිස්ත්ර තිර ස්ත්ි්ර්ශනසක,  
අවස්ත්,  ිදස.2016 ුළ,  වන වාර්ිර පර්ේේතණ පිකස්ත්ිවා්ේේ අනු ේත්මාව,  ාා ස්ත් ාපතිවරු,  පා  
්ැෂේවන පිකදි ිදස.  

 
                    අනු ේත්මා 

 

                        ස්ත් ාපති 

 ේස්ත්වඛයස ාා සු ස්ත්ාධ්නස  මාාාාර්ස සුේම්ධ්ා ිදේේමත්න  

 අධ්යාපනස,  ාෂණස ස්ත්ා ආර්ථිර ිද්යාව   මාාාාර්ස මාරී ේපේර්මා 

 සා පාලනස, ස්ත්මා  ස්ත්ිි ඳිසාව  වී.ටී. න්ල්මම,  මා ා  

 වයවස්ත්ාසරත්වස ස්ත්ා ර මනාරමණස   මාාාාර්ස ේේ.ඒ.එස්ත්.ේෂ.  සේරාඩි 

 ස්ත්මා ස, මාධ්යස ස්ත්ා ස්ත්ිස්ත්ර තිස   මාාාාර්ස ේෂ.එම්.පී කුලේස්ත්රම 

 පිකස්ත්මස ස්ත්ා තිමස්ත්ාම ස්ත්ිවර්ධ්නස   මාාාාර්ස ආර්.ේෂ.එල්.එම්. ධ්ර්මසිික 

  නිානස ාා ස්ත්ී පුරුත ස්ත්මා  ාවස පිළිබඳ අධ්යසනස   මාාාාර්ස එ, .ේෂ ්ිිල්ල 

 ේසවවන ිැට ව ස්ත්ා අභිේස ි  මාාාාර්ස ැ, රලාල් ් සිල්වා  
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NCAS හි 3වැනි වෝික ප්මේකණ පරිසිංවොදමේ ඡයොරූප ිහිපයක්. 

 

 
ප්රකොශන 

 

“ශ්රී ලිංකොව: තොරුණයමේ පිිදදීම” පිළිබව විකය රන්  නිකීපොදනය 

 

ේමම අනුවා්ේේ අමමුණ ව, ේ,  ේමම  නිාන ිදපර්සාස්ත්සට ේාුළ ිදස ාැක ප්රතිපත්තිමස ඇ වීම් 
ේරේමි  අවධ්ානස ේසාමු කරීමයින. අනුවා්ේේ ප මු ිදශේල්තණ පිකච්ේේ් ුළන මින,  අේප්ෂි  
අනාි   නිානේේ ිතිර වර්ධ්නස ාා ප්රවන ාවස,  ස්ත්ා  රුණ  නිානේේ ස්ත්මා -ආර්ථිර 
පැතිරග ැදිිකපත් රමයින. ඊ   පිකච්ේේ් ා ම මින,  පාස්ත්ල් අධ්යාපනස, පස්ත්ස්ත් අධ්යාපනස, 
 ාෂතිසර ාා ව ත්ීස අධ්යාපනස පිළිබඳ ිදරා රමන අ ම නව වන පිකච්ේේ්ස මින,   රුණ රම 
බලරාේේ ස්ත්ා ාගිත්වස පිළිබඳ ිදශේල්තණස රමයින.ේරා ඹ ිදශවිද්යාලේේ ප්ර ා ිද්යාව පිළිබඳ 
මාාාාර්ස සස්ත් ාපති  ස්ත්ා NCASි  ේ යත් පර්ේේතණ ස්ත්ාමාජිර ේ යත් මාාාාර්ස ැ, රලාල් ් 
සිල්වා ිදසි,  ේමම ිදතස ර, ාස මානා රමන ලී.. 2016 ේනාවැම්බර් 17 වැිම දින NCASි  වාර්ිර 
පර්ේේතණ පිකස්ත්ිවා්ස 2016 ි  ී. ේමම ිදතස ර, ාස දිසත් රමන ලී..  
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NCASහි මතොරතුරු සන්නිමේදන සම්පත්ත 
 

NCASි  පිකිණර 20ෂ ස්ත්ා බල මාධ්ය පාසුරම්වලි,  ස්ත්ැදුම්ලත් පිකිණර ිද්යාිාමසෂ ඇ .  
ිදශවිද්යාල අධ්යාපනඥයින, , ිදධ්ාසර ිමලධ්ාරී,  ස්ත්ා අනධ්යසන රාර්ස ම්ගලස පිකිණර 
ේසදුම්, SPSS   ාිද ා රමන්,  ්ත්  ිදශේල්තණස, වුාාත්මර ස්ත්මීරමණ ආර ති ස්ත්ඳාා  AMOS,  
ප්රමාණාත්මර පර්ේේතණ ස්ත්ඳාා ූ  EViews, ප්රමාණාත්මර පර්ේේතණ ේ ාමුළරු ආමෂතාව ස්ත්ඳාා 
ූ  NVIVO ආදිස පිළිබඳව පුල ණු කරීම ස්ත්ඳාා ේමම ිද්යාිාමස  ාිද ා රමනු ලැේ . ප්ර්ාන 
ර මනාරමණ ේ ාමුළරු අීෂතණස ාා ස්ත්ැපයීම ේවනුේව,  ප්ර්ාන ර මනාරමණ ්ත් ස්ත්මු්ා 
ම දුරාිිස  ාිද ා රමනු ලැේ . 
 
 ආස නස ස්ත්ඳාා ූ   ාෂතිසර පිිකිද ම, වයාප ති ේස  නා ස්ත්ා  ාෂතිසර වාර් ා 

ේිාගනැීමම.  
 

 ිද, ේග ස්ත් ේස්ත්වා්ාසර ස්ත්ා LINUX ේස්ත්වා්ාසර ස්ත්ා මවුටර් වැිම ආශ්රි  පපරමණ ස්ත්ිද 
කරීම, ේමේාසවීම, ස්ත්මමුල ර් රමණස, ර මනාරමණස ාා නගත්ුළ කරීම. 
 

 ේස්ත්වා්ාසර ාා වැගස්ත්ාාන ස්ත්ඳාා ම දුරාිි ස්ත්ිදකරීම ාා අනුරලනස කරීම. 
 

 ේස්ත්වා්ාසර ර මනාරමණස - ේිානු ාා මුරණ ේස්ත්වා්ාසර, ේස්ත්වා්ාසර 
අ ාත්ිදරරමණස, මූලිර ේමේායුම් පද්ධ්ති ප්රන්ති, ේමේායුම් පද්ධ්ති පස්ත්ස්ත් කරීම් ාා 
නගත්ුළ කරීම, පපස්ත්ාව ප්රතිස්ත්ාාපි  ාා ේස්ත්වා්ාසර ් ගාිි ස්ත්මමුල ර් රමණස වැිම 
ේස්ත්වා්ාසර ිමර්මාණස කරීම ාා ක්රිසාත්මර කරීම. 

 
 අීෂතණස - අීෂතණ ාා ිදශේල්තණ ේම වලම් පිළිබඳ ිමර්ේද්ශ ස්ත්රස්ත් කරීම. අීෂතණ 

ේමවලම් ස්ත්රස්ත් කරීම ාා ක්රිසාත්මර කරීම. පපස්ත්ා ාා  ාල ප්රශන ිදස්ත්ඳීම ක්රිසාත්මර කරීම. 
 

 ේ ාමුළරු ආමෂතර අවශය ාව,  ක්රිසාත්මර කරීම, අනුරා ්ැෂවීම, ාා නගත්ුළ කරීම; 
ආමෂතර අ්ග, ේමේායුම් පද්ධ්ති පස්ත්ස්ත් කරීම් ාා ් ගාිි පස්ත්ස්ත් කරීම් ඇුළ ව රාර්සස්ත්ාධ්න 
පද්ධ්ති.  

 
 මධ්යම ප්රතිසවමස්ත් ර මනාරමණ ේස්වුම නගත්ුළ කරීම.රැස්ත්පර්ස්ත්ක ප්රතිසවස්ත්ම 

ම දුරාිි. 
 

 පස්ත්ස්ත් කරීම්, අ්ග ්ැමීම්, නව ේසදුම් ාා පපරමණ ිමර්ේද්ශ කරීම.  
 

 ිද, ේග ස්ත් ස්ත්ා ලිනෂස්ත් ේවදිරාව ම  ප්නම් ූ  සටි ලපාසුරම් ිදස්ත්ුනමෂ ිමර්මාණස 
කරීම ස්ත්ා ක්රිසාත්මර කරීම ස්ත්ඳාා වයාපාම අවශය ාව,  ිදශේල්තණස කරීම.  අනාි  
පද්ධ්ති වැඩිදියුණු කරීම් ඇියීම.  
 

 ආස නස ස්ත්ඳාා ේග  අගිදස සwww.ncas.lk) ාා අ,  ාඃ ාලස ාා පුස්ත් රාල 
්ත් ස්ත්මු්ාස ිමම,  මේස, ම ේිාගනැීමම. 

 
 www.ncas.ac.lk ේගාේම්,  ස්ත්ා ේව අගිද පා්ර පද්ධ්තිස ගූිල් ේස්ත්වාව ස්ත්ම  

ක්රිසාත්මර කරීම ාා නගත්ුළ කරීම. 
 

 සිසලු අධ්යසනප්රමාණාත්මර ාා ගුණාත්මර ්ත්  ිදශේල්තණ පා්මාලා ස්ත්ා SPSS, 
AMOS, NVIVO, EVIEWS වැිමවැගමු වස්ත්ම්බ, ීරමණස කරීම. 
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ිෂකයත්තව වැඩසසෙන  
 

 ා්ගාිාමස නව ආාාර්ස පපාිම ෂ්තයත්ව ස්ත්ා 2008 – 2016 ්ෂවා ෂ්තයත්ව ි න් ූ  NCAS 
ෂ්තයත්වලාීන, ේේ  1වැිම, 2වැිම ාා 3වැිම වස්ත්මවල අධ්යසන රටයුුළ ස්ත්ඳාා රු. න්ලිසන 65ර 
ප්ර්ානසෂ ේව,  රමන ලී.. ස්ත්මාේල ින  වර්තස ුළ  ී. NCAS ිදසි,  ිදශවිද්යාල අධ්යාපනඥයින,  48 
ේ්ේනෂේේ  පශාාත් පපාිම අධ්යසන රටයුුළ ේවනුේව,  මූලය ප්ර්ාන ලබා ී. ඇති අ ම ස්ත්ම්මුඛ 
පරීෂතණවලට ස්ත්ා ාීම වුව්, ප්ර්ාන ලබා ී.ම ස්ත්ඳාා අවශයස ලිසකසිදලි ැදිිකපත් ේනාර  
ප්ර්ානලාීන,  ස්ත්ඳාා 2016 අසවැේස,  ප්ර්ාන 27ෂ ේව,  රමන ලී.. 
 

2016 වස්ත්ම අවස්ත්ානස වන ිදට ිදිදධ් ිදශවිද්යාලව ආස න ස්ත්ඳාා ේ  මා ිනු ලැබූ අධ්යාපනඥයින,  
465 ේ්ේනෂ ස්ත්ඳාා NCAS මින,  අනු්මර අමමු්ලෂ ේලස්ත් ප්ර්ාන ලබා ේ්න ලී.. ේමාවු,  අුළික,  
ෂ්තයත්වලාීන,  248 ේ්ේනෂ සිස පශාාත්-පපාිම අධ්යසන රටයුුළ අවස්ත්ාන රම ඇ . 
ර මනාරමණස,  ාතා අධ්යසන, ස්ත්මා ිද්යාව, ආර්ථිර ිද්යාව,  න ස්ත්, ිමේව්නස, ලලි  රලා, 
ේද්ශීස සව්ය ආී. ිදතස,  මාෂ්සෂ ස්ත්ම්බ, ධ්ේස,  ප්ර්ාන පිිකනමා ඇ . 2016 වස්ත්ේර් ප්ර්ාන වැඩි 
ස්ත්ිඛයාවෂ ර මනාරමණ ෂේතරස ස්ත්ම්බ, ධ්ේස,  ිදස. 
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 PHD ිෂකයත්තව සවෙො භොණ්ඩොගොර අරමුදල් උපමයපජනය 
 

ප්රදොනය කළ අරමුදල් (2008 - 2016) 
 

 
වර්තස  
 

ප්ර්ානස ර  මු්ල රු. අතිේර්ර ප්ර්ාන රු. 

2008 23,589,220.00  

2009 39,665,659.00  

2010 39,364,958.79  

2011 60,000,000.00 8,720,000.00 

2012 45,500,000.00 16,780,000.00 

2013 83,035,817.00  

2014 95,396,122.00  

2015 83,598,118.69  

2016 65,175,755.74  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ප්ර්ානස ර  අමමු්ල් ස2008-2016) 

ප්ර්ානස ර  මු්ල  රු. අම ම ප්ර්ානස ර  මු්ල රු. 
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ශ්රී ලිංකොමේ විශීවවිදයොලවල මසීවය කරන PHD ිෂකයත්තවලොීනන්මේ  වයොේතිය 
 

අිංකය මසීවය කරන විශීවවිදයොලය 
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එකතුව 

1 

ශ්රී ලිරා නැේ නි ම 
ිදශවිද්යාලස 

 
1 1 1 3 

 
4 3 2 2 1 1 18 

2 
ශ්රී ලිරා ිදව   ිදශවිද්යාලස 

 2 2 
 

3 5 
 

1 
 

5 
 

1 18 

3 
ශ්රී ලිරා ස්ත්බමිමුව ිදශවිද්යාලස 

 5 1 2 2 4 3 1 4 3 4 2 29 

4 
ශ්රී ලිරා අේ ිමදිි ිදශවිද්යාලස 

 1 
    

2 
 

4 
  

 7 

5 
ේරා ඹ ිදශවිද්යාලස 

 11 9 6 4 3 5 1 3 6 10 4 58 

6 
ේප්මාේ්ිසස ිදශවිද්යාලස 

 10 12 7 5 2 1 2 2 3 4 1 48 

7 
සාපනස ිදශවිද්යාලස 

 2 2 
  

2 2 2 1 1 
 

 12 

8 
රැ ිසස ිදශවිද්යාලස 

 6 7 7 8 6 9 3 6 5 9 2 66 

9 රුල ණු ිදශවිද්යාලස 3 1 2 11 5 3 1 
  

2 1 28 

10 
ශ්රී  සවර්ධ්නපුම ිදශවිද්යාලස 

 8 5 1 5 8 6 5 14 7 2 1 61 

11 
ශ්රී ලිරාම මට ිදශවිද්යාලස 

  
2 

 
1 1 1 2 

 
3 

 
1 10 

12 ේමාමටුව ිදශවිද්යාලස 
     

2 
    

4 2 

13 

් ශය ාා ප්රස්ත්ාිගිර රලා 
ිදශවිද්යාලස 

   
2 2 

  
2 1 2 

 
 9 

14 

ශ්රී ලිරා  ව ේවල්ලස්ත්ස්ත් 
ිදශවිද්යාලස 

     
1 1 

  
1 

 
 3 

15 
ශ්රී ලිරා වසඹ ිදශවිද්යාලස 

       
1 1 1 2  5 

16 ශ්රී පාලි ම්ගපස 
      

1 1 
  

 2 

17 
වවුිමසා ම්ගපස 

 1 1 
   

2 
    

 4 

18 

ිම්පා ිද්රමාමච්ින ආයුර්ේව් 
ආස නස 

  
2 

      
1 

 
 3 

19 

ේද්ශීස ේව්ය ිද්යා ආස නස 

(IIM) 

 
    

1 
 

3 1 1 2  8 

20 ීකුණාමලස ම්ගපස 
       

1 
  

 1 

21 
ේබවද්ධ් ාා පාලි ිදශවිද්යාලස 

         
1 

 
 1 

22 

ැිග්රීසි පිළිබඳ පශාාත් පපාිම 
ආස නස 

         
1 

 
 1 

23 

මානව ශාස්ත්ර ස්ත්ා ස්ත්මා  ිද්යා 
පිළිබඳ පස්ත්ස්ත් අධ්යසන ස්ත්ඳාා ූ  
 ාතිර මධ්යස්ත්ාානස 

 
        

1 1  2 

24 

රලා අධ්යසන පිළිබඳ ස්ත්වාන් 
ිදපුලාන, ් ආස නස 

     
1 

 
1 1 1 

 
 4 

25 

ිදශවිද්යාල ප්රතිපා්න ේරාන්ත,  
ස්ත් ාව 

       
1 

  
1  2 

  එරුළව 50 45 28 44 39 41 30 42 45 38 19 402 
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ශ්රී ලිංකොමේ විශීවවිදයොලවල මසීවය කරන ිෂකයත්තවලොීනන්මේ  වයොේතිය 
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සම්ු්ණ කරන ලද ප්රදොන  
 
NCAS ේවති,  2016 වර්තස ුළ ී. අනුපුමර අමමු්ලෂ ේලස්ත් මුලය ප්රතිපා්න ලබා ිැනීේම,  පසු 

පා  ස්ත්ඳා,  ෂ්තයත්වලාීන,  61ෂ ේ්නා පස්ත්ස්ත් පපාිම පා්මාලා ස්ත්ාර්ාරව ලබාේින ඇ . 
 

අිංක

ය 

වොසගම ප්මේකණ 

මොතෘකොව 
 

ප්මේකණ 

ක්මකීත්රය 
අමේක්ිත 

උපොි ය 
ලියොපදිංචි ූ 

විශීවවිදයොලය 

1 එච් එම් එස්ත් ප්රිසනාත්  මත්නපුම දිස්ත්ත්රිෂරස 
ස්ත්ම්බ, ධ්ේස,  
ිදේශත අවධ්ානස 
ේසාමු රමන්,  ශ්රී 
ලිරාේව සු ව ාා 
මධ්ය පිකමාණ 
වයවස්ත්ාසරස, ේේ  
ිැට ව ස්ත්ා 
ාැකසාව,  පිළිබඳ 
අනු ාිදර 
අධ්යසනසෂ 
 

මත්නපුම 
දිස්ත්ත්රිෂරස 
පිළිබඳ අධ්යසනස  

 
PhD  

ේරා ඹ 
ිදශවිද්යාලස 

2 ේේ ේෂ ඒ රා, ති බ්රි ානය රලාපස 
සටේත් ශ්රී ලිරාේව 
ැගම් ප්රතිපත්තිස 
ස19 ස්ත්ා 20 වන 

සිසවස්ත්  

නු න ැතිාාස්ත්ස PhD රුල ණ 
ිදශවිද්යාලස 

3 එස්ත් පී රාඳිමේේ  සිිාල ස්ත්මරාලීන 
 ාතාමස ස්ත්ිඛයා 
ේල්ඛන පිළිබඳ 
 නරති අධ්යසනසෂ 

 නප්රවා් PhD ේරා ඹ 
ිදශවිද්යාලස 

4 ඩී ජී ධ්ර්මමත්න ශ්රී ලිරාේව ප්රසිද්ධ් 
ලැයිනස්ත්ුළි  
ස්ත්මාිම්වල 
ආස ිමර ිමේව්න 
ාා සිද්ී, ට ්ෂවන 
ආේස  රසාේේ  
ප්රතිාාම 

මුලය 
ර මනාරමණස 

PhD ේරා ඹ 
ිදශවිද්යාලස 

5 ේේ ේෂ ඩී දිස්ත්ානාසර ලාිීරස 
ැිග්රීසිස්ත්ාි  යේේ 
අ,  ර්ි ේේ 
ිමර්ණාසරසෂ ේලස්ත් 
ස්ත්මා  ිද්යාත්මර 
ආ්ාන -ආර්  .එල් .
ස්ත්පිට්ල්ේේ  මානස,  
ිැන ස්ත්ම්බ, ධ්ේස,  
ර  අධ්යසනසෂ 

ැිග්රීසි ස්ත්ාි  යස PhD ස්ත්බමිමුව 
ිදශවිද්යාලස 

6 එම් අයින මනුා යුනාිම ආාාම 
මාර්ේි පේද්ශේේ 
ඇති 
ේ  මාිත් 
ස්ත්ම්ප්ර්ායිනර ආාාම 
සIlaj GilGhaza) ස්ත්ා 

ේ  මාිත් 

අ යාස්ත්සRiyazat  
 ාිද ේස,  

යුනාිම 
සව්යිද්යාව ාා 
මස්ත්ාසන ිද්යාව 

PhD රැලිසස 
ිදශවිද්යාලස 
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රා,  ාව, ේේ  
 මබාරුරම 

සSumnah an 
Niswan) පිළිබඳ 

ුළලනාත්මර 
අධ්යසනස 

7 ආර් ේස්ත්නානාසර මයුම ස්ත්ිේද්ශස 
සමයුම පිසවුග රාවය  
ිදේවානාත්මර 
ස්ත්ිස්ත්රමණස  

ස්ත්ම් ාවස සිිාල 
ප්ස 

PhD ශ්රී 
 සවර්ධ්නනපුම 
ිදශවිද්යාලස 

8 එස්ත් ඒ පී එම් මුනමත්න The Martyr and the 
Traitor: ිදශව 
ස්ත්ාි  යේේ  ාා 
සිනමාේව 
ප්රා්ගත්වේේ 
ිමරූපණස,  

ැිග්රීසි ාා 
ස්ත්ිස්ත්ර තිර 
අධ්යසන 

PhD බෆේල   
ිදශවිද්යාලස 

9 ේේ ග ලිව ඩී ාන්, ් ආප්ාවලි,  ැේින 
ිැනීම ස්ත්වා ාිදර : 
ආප්ාවලට 
පසුවආස ිමර 
ස්ත්මා  විීරම් 
ී, දු,ආස ිමර 
ප්රතිාාමේලස්ත් 
්ැනුම්ේ්, ේ,  
ේරේස්ත්් පිළිබඳ 
ිේවතණසෂ 

වයාපාම 
ර මනාරමණස 

PhD ස්ත්ිද, බර්,  
 ාෂිසර 
ිදශවිද්යාලස 

10 එම් ග ලිව ැ, රාිස ස්ත්ැබෑ ලා  
මධ්යස්ත්ාාන ඇති 
කරීම ස්ත්ඳාා ූ  
ර මනාරමණ 
පාලන පද්ධ්තිේේ 
නයාස :ශ්රී ලිරාේව 
සිද්ිම අධ්යසනසෂ 

ර මනාරමණ 
ගිණුම්රමණස 

PhD ිදෂේට ිකසා 
ිදශවිද්යාලස 

11 එච්ඒ ේෂ එ,  සුමිගි  ශ්රී ලිරාේව 
වයවස්ත්ාසරත්ව 
 ාලරමණස, 
ස්ත්ීපුරුත 
ස්ත්මා  ාවස ාා කුගා 
වයාපාම ස්ත්ිවර්ධ්නස 

වයවස්ත්ාසරත්වස 
ාා ස්ත්ී පුරුත 
ස්ත්මා  ාවස 

PhD ලි, ර,  
ිදශවිද්යාලස  

12 ඩී පී පී ජී ලිසනේේ  ්ැ, වීම් ස්ත්ා 
 නප්රවා්: ැ, දිසානු 
ස්ත්ා ශ්රී ලාිීරස 
රූපවාි නී ේව ඳ 
්ැ, වීම් පිළිබඳ 
ස්ත්ිස්ත්, ්නාත්මර 
අධ්යසනසෂ 

ස්ත්ිස්ත්ර තිර 
අධ්යසන 

PhD ේටස්ත්පර් 
ිදශවිද්යාලස 

13 ආර් ඒ ඒ එස්ත් ේපේර්මා  ේරාටස්ත් ේව ඳේපා  
ීමණ ම  මුලය 
ේ ාමුළරු ස්ත්ා මුලය 
ේනාවන 
ේ ාමුළරුවල 
බලපෑම: ශ්රී ලිරාව 
ස්ත්ා නවමාල,  ස 
අ ම 
ස්ත්ිස්ත්, ්නාත්මර 

මුලයස PhD ලි, ර,  
ිදශවිද්යාලස 
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ිදශේල්තණසෂ 

14 එම් මෙඑම් අම් ාත් ශ්රී ලිරාේව ආ්ාසම් 
බදු පැාැම ාැරීම් 
පිළිබඳ අධ්යසනස 

වාිස  ාා 
ගිණුම්රමණස 

PhD ආනාමලයින 
ිදශවිද්යාලස 

15 පු ය එම් ආිකසවිස්ත්  සිිාල ේා ඩිස ම  
අේනෂ ේා ඩිවල 
බලපෑම ස10 වන 
සිසවස්ත් ාා ැ,   
පසුව   

ඓතිාාසිර  
වාේ  ිද්යාව 

PhD ේගරෑ,  ිද්යාලස 

16 ජී තිල්ේලයිනනා ,  මගර පුේව ේිාිද 
ස්ත්මා ස ම  
ේි ලීසරමණේේ 
බලපෑම - ස්ත්මා මස 
ිදශේල්තණසෂ 

ස්ත්මා  ිද්යාව PhD ේ්ම  
ිදශවිද්යාලස 

17 ේෂ ජී පී ේෂ වීමේර ,  නාිිකර ේපේ්ේස්ත්ි  
පාිකස්ත්ිකර ස්ත්ි්රමණ 
මටාව ස්ත්ඳාා GIS 
ආ්ර්ශන ප්රේවශස : 
ේරා ඹ නාිිකර 
ප්රේද්ශේසි   සිද්ිම 
අධ්යසනස 

නාිිකර ස්ත්ැලසුම් 
 භූේි ලීස 

ේ ාමුළරු 
පද්ධ්තිසස  

PhD ේස්ත්ැ, ස්ත් 
මැේල්සිසා 
ිදශවිද්යාලස 
සUniversity 
Sains Malaysia  

18 ඒ ජී මා ගුණතිලර පාලන ිතිරත්වස 
ුළළි,  ආර්ථිර 
ිද්යාව පිකවර් නස: 
නැීම එන ආර්ථිර 
ිද්යාව පිළිබඳ සිද්ිම 
අධ්යසනසෂ 

මුලයස PhD ස්ත්මවෂ 
මැේල්සිසානු 
ිදශවිද්යාලස 

19 එම් එල් මා පී 
මැද්ේ්ේිාග 

බටි ම ස්ත්ා පුළරු 
ැ, දිසානු ස්ත්ම් ාවස 
ස්ත්ිීම ේසි  
ේස්ත්ව, ්ර්සස පිළිබඳ 
ිදේවානාත්මර 
ිදශේල්තණසෂ 

ස්ත්ිීම  
ේස්ත්ව, ්ර්සස 

PhD පුරා මැේල්සිසා 
ිදශවිද්යාලස 

20 එච් ඒ යූ මාේනල් ාැඟීම් ස්ත්ිස්ත්ර තිර 
ේිාගනැීමමෂ 
ේලස්ත්: සිිාල ප්ර ාව 
ස්ත්ඳාා “ාැඟීම්” 
පිළිබඳ 
ස්ත්ිස්ත්ර තිරමස 
ස්ත්ිරල්පනා 
ස්ත්ම්බ, ධ්ේස,  
මානවවිශ ේල්ඛ 
අධ්යසනසෂ 

ස්ත්ිස්ත්ර තිර 
මානව ිද්යාව 

PhD ඕස්ත්ේේලිසානු 
 ාතිර 
ිදශවිද්යාලස 

21 පී ඩී ේෂ ඒ කුමාම වයාපාම පපාස 
මාර්ගිරමණස ස්ත්මි 

ERP ස්ත්ැරසුම :

ස්ත්ිවර්ධ්නස ේවන්,  
පවතින මටර ර  
අධ්යසනසෂ 

ේ ාමුළරු පද්ධ්ති MPhil 
පපාිමස 
PhD 
පපාිමස 
්ෂවා  

ිදෂේට ිකසා 
ිදශවිද්යාලස 
ේවලි, ේ ට,  

22 ආර් පී අයින ආර් 
ේස්ත්නාමත්න  

කුගා ාා මාධ්ය 
පිකමාණ  
වයවස්ත්ාස, වල 

Cloud පිකිණර 

ප්රතිරාණස කරීම 

ේ ාමුළරු ාා 
ස්ත්, ිමේව්න 
 ාෂතණස 

PhD ගක,  
ිදශවිද්යාලස 

23 යූ ජී ඩී එල් ඩී පී ශ්රී ලිරාේව සු ව ාා ර මනාරමණ PhD ිදෂේට ිකසා 
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අේ ේස්ත්රම  මාධ්ය පිකමාණ 
වයවස්ත්ාසරස, ි  
ිද්ුත් වාිස ය 
පපාසමාර්ගිර 
 ාිද ස:ස්ත්ිාාමර 
රර්මා,  ේේ ිදද්්ත් 
 ාල ප්රේවශසෂ 

ේ ාමුළරු පද්ධ්ති ිදශවිද්යාලස 
ේවලි, ේ ට,  

24 ේෂ ග ලිව ේෂ එම් එම් 
ග ලිව අයින 
ෆර්ඩිනෑ, ේග  

නු න මිි රලාව 
ස්ත්ඳාා ශ්රී ලාිීරස ම  
්ැෂවීම්වල 
නාටයමස 
ාැකසාව,  
අනුිමනස රමන්,  
අිමවාර්ස නාටය 
අත්්ැීරමෂ 
ිමර්මාණස කරීම. 

ම ාල 
අධ්යෂතණ 
සප්රාේස ගිර  - LED) 

PhD ේමානාත  
ිදශවිද්යලස 

25 ග ලිව එස්ත් ා, රේස්ත්රම ස්ත්ිවර්ධ්නස ම  
න්ිමසු,   මානසිර 
ේම ීම,  ේලස්ත් 
ේල්බල් කරීේම් 
බලපෑම 

මානසිර ේස්ත්වඛය 
ාා ස්ත්ිවර්ධ්නස 

MPhil 
පපාිමස 
PhD 
පපාිමස 
්ෂවා 

ේා ස්ත්ේාාි 
ිදශවිද්යාලස 

26 ඩී එම් මා ්ස්ත්නාසර ිමනා,   අනුරූප 
පිළිබඳ ිමර්ණාසර: 
ස්ත්ිාාමර ාැසිරීම 
ම  එි  බලපෑම 

ස්ත්ිාාමර 
ර මනාරමණස 

PhD වයිනරාේට  
ිදශවිද්යාලස 

27 එස්ත් එම් ඒ ේෂ 
ස්ත්මමේර ,  

ේල ර 
ේද්ශපාලනේේ චීන 
පුනරුත්ාාපනස ස්ත්ා 

2000 වර්තේේ සිට 

සිේන -ශ්රී ලිරා 
ස්ත්බඳ ා පිළිබඳ 
ිදේශත අවධ්ානස 
ේසාමු රමන්,  ්කුණු 
ආසිසාතිර 
රලාපේේ එි  
ඇ වීම් 

 ා ය,  ම 
ේද්ශපාලනස 

PhD  වාර්ලාල් 
ේ, රු 
ිදශවිද්යාලස 

28  එස්ත් ඩී පී ැද්්මල්ේිාග පස්ත්ස්ත් අධ්යාපනස 
ලබන සිසු,  ේ්වන 
 ාතාවෂ ැිැනීේම්ී. 
 ාතණේේ  
"ක්රිසාමම් ර 
භූන්රාව" 

අධ්යාපනස PhD ග, ඩි 
ිදශවිද්යාලස 

29 එස්ත් මේාස්ත්වම,  ස්ත්මාජීස 
නේව ත්පා්නස,  
රමා සාේම්ී. ස්ත්මා  
 ාලේේ  
රාර්ස ාමස: ශ්රී 
ලිරාේව පශාාත් යු් 
ිැටුම්වලී. මානුෂීස 
ස්ත්ිිදධ්ාන පිළිබඳව 
අධ්යසනසෂ 

ස්ත්මා  
වයවස්ත්ාසරත්වස 

PhD ේන ර්ේවජිසානු 
ිද්යා ාා 
 ාෂතණ 
ිදශවිද්යාලස 

30 ේේ ේමාහි, ස්ත්,  ්ැනුම ේබ්ා ිැනීමට  
රැපවීම ස්ත්ා ිමවාඩු 
ිැනීමට අ්ාස්ත් 
කරීම: ශ්රී ලාිකර 

ර මනාරමණස 
- මානව ස්ත්ම්පත් 

ර මනාරමණස 

PhD ඕෂල, ඩ්න  
ිදශවිද්යාලස 
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ිදද්වුළ,  ආපසු 
ේමමමට ේි, වීම 
පිළිබඳ අධ්යසනසෂ 
 

31 මෙ එච් එම් ග ලිව 
ේබ ි , ිමුව 

්ර්ව නූ න ශ්රී 
ලිරාේව වාිකමාර්ි 

(වාිකමාර්ි) 
පුමාිද්යාව 

PhD රුල ණ 
ිදශවිද්යාලස 

32 එම් එච් ේ වෆීෂ ශ්රී ලිරාේව   ීස 
අධ්යාපනේේ 
ඊ -ැේිනීම සe-
learning   ේසා්ා 

ිැනීම 
ස්ත්ම්බ, ධ්ේස,  
පපේද්ශරේසකුේේ  
අ්ාස්ත් පිළිබඳ 
ිදශේල්තණසෂ 

 
ර මනාරමණ 
ේ ාමුළරු 
පද්ධ්තිස 

PhD  ා ය,  ම 
ැස්ත්ලාමීස 
ිදශවිද්යාලස 

33  එම් සුිමල් ශා,   ශ්රී ලිරාේව රාමීස 
අිශේේ ආර්ීර 
ස්ත්ිවර්ධ්නස ස්ත්ඳාා 
හිම් මට්ටේම් 
ස්ත්ිිදධ්ානවල 
බලපෑම  : ව ප ා  
පිළිබඳ සිද්ිම 
අධ්යසනසෂ 

ආර්ථිර ිද්යාව PhD ේරා ඹ 
ිදශවිද්යාලස 

34 එස්ත් සිවමා සිිාම් ශ්රී ලිරාේව ආාාම 
න්  පාලනස ාා 
පද්ධ්මනස 

ආර්ථිර ිද්යාව PhD මලසා 
ිදශවිද්යාලස 

35 ආර් ඒ ග ලිව මණසිිා ශ්රී ලිරාේව 
ප්ර ා , රවා්ස ාා 
ස්ත්්ාාාම 
ප්රතිේස  නස පිළිබඳ 
අර්බු්ස  

ේද්ශපාලන 
ිද්යාව 

PhD ේප්මාේ්ිසස 
ිදශවිද්යාලස 

36 ඒ එස්ත් ටී මා පෂස්ත් පරුම 
ර මනාරමණස ස්ත්ා 
ස්ත්ිස්ත්ර තිර ස්ත්ිාාමර 
වයාපාමස 

පුමාිද්යාව PhD ේප්මාේ්ිසස 
ිදශවිද්යාලස 

37 ේෂ ඒ ිමශා,   ශ්රී ලිරාේව මා ය 
ිදශවිද්යාලවල 
 ාෂිසර 
රාර්සෂතම ාව 

ආර්ථිර ිද්යාව PhD ේරා ඹ 
ිදශවිද්යාලස 

38 ටී එස්ත් ලිසනාමච්ින ශ්රී ලිරාේව ේව ඳ 
ලිි ල්රමණස ස්ත්ා 
්ිකර ාවස : ස්ත්ියුෂ  
ස්ත්ාමානය 
ස්ත්මුළලි  ා ෂුර-
මාා ිදශේල්තණසෂ 

ආර්ථිර ිද්යාව PhD ග්රිෆිත් 
ිදශවිද්යාලස 

39 ඒ පී ඒ  සසිික ශ්රී ලිරාේව 
ඇල්මෙසිසා ේලේබෂ 
සAlbizia lebbeck  
ස්ත්ා ආේද්ශර 
ශාරවල 
වර්ීමරමණස ාා 
ඖතීස ගුණාිි 

පද්භි  ිද්යාව PhD රැලිසස 
ිදශවිද්යාලස 

40 ජී ග ලිව ේේ එස්ත් 
ප්රනා, දු 

ශ්රී ලිරා ඇ ලුම් 
අපනසනරරුව, ේේ  
ම්ගලස- ස්ත්ිාාමර 

ආර්ථිර ිද්යාව PhD ග්රිෆිත් 
ිදශවිද්යාලස 
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වයාපාමස :  
ස්ත්ිාාමර ප්රතිපත්ති 
ිදශේල්තණස ස්ත්ඳාා 
ශ්රී ලිරා ආර්ථිරේේ 
ස්ත්ියුෂ  ස්ත්ාමානය 
ස්ත්මුළලි  ආර තිසෂ  

41 එ,  ේර, ි ාම,  වැග කරීමට ජීවත් 

ේනාවී, ජීවත් වීමට 

වැග කරීම: ශ්රී 
ලාිකර බැිකු 
ේස්ත්වරයින,  අ ම 
පවුල් ිැටුම් පිළිබඳ 
අධ්යසනසෂ 

ර මනාරමණස PhD කිේ ස්ත්ට,  
ිදශවිද්යාලස 

42  එල් එ,  ඒ මා  සවර්ධ්න ර මනාරමණ 
ස්ත්ාර්ාරත්වස ස්ත්ඳාා 

පපාසමාර්ගිර EI ි  

බලපෑම 

ස්ත්මා  ිද්යාව PhD ේ  මස්ත් බාටා 
ිදශවිද්යාලස 

43 එස්ත් ිද සකුමාම,  නැඟී එන 
ේවේ ඳේපා  ුළ  
ආස ිමර මුලයමස 
ීමණ ස්ත්ා ආස ිමර 
පාලනස 

ගිණුම්රමණස PhD ගර්ාැම් 
ිදශවිද්යාලස 

44 පී ඒ එ,  එස්ත් අනුමාධ් ශ්රී ලිරාේව ේරාටස්ත් 
ප්රතිලා වල  ාා 
ආේස  ර ාර්සාේව 
ිමය ාව 

ාර්සා වත්රම් න්ල 
ිණ,  

PhD ේරා ඹ 
ිදශවිද්යාලස 

45 ේෂ ඕ ඩී එස්ත් 
රරුණානාසර 

පිකවර් නස ස්ත්ා 
අ,  ර් ස්ත්ිස්ත්ර තිර 
අධ්යසනස 

 ාතා PhD මැ, ේාස්ත්ටර් 
ිදශවිද්යාලස, 
එෂස්ත්ත් 
මා ධ්ාිමස 

46  එස්ත් එස්ත් ත්රිරාවල ෂුර මුලය 
ආස නවල 
ආස ිමර 
සාපාලනස ාා 
ක්රිසාරාරීත්වස 

සMFIs): 
ශ්රී ලිරාව ස්ත්ා 
ැ, දිසාව පිළිබඳ 
ස්ත්ිස්ත්, ්නාත්මර 
අධ්යසනසෂ 

ර මනාරමණස PhD වයිනරාේට  
ිදශවිද්යාලස 

47  ආර් එම් මා  සතිලර ස ව ේද්ශපාලනස 
ස්ත්ා පශාාත් සටත් 
ිදජි  මිි රලාව : 

්කුණු අප්රිරාේව, 
ැ, දිසාේව ස්ත්ා ශ්රී 
ලිරාේව ැිග්රීසි 
නාටය පිළිබඳ 
ස්ත්ිස්ත්, ්නාත්මර 
අධ්යසනසෂ 

මේන  ිද්යාව PhD ලීඩ්නස්ත් 
ේමේට්රාේපාලිට,   
ිදශවිද්යාලස  

48  එස්ත් ඒ ඩී අයින දිවාරම සි්ත් ස්ත් මා ර  ේේ  
 ාතා 
ස්ත්ැලසුම්රමණස 
පිළිබඳ අධ්යසනසෂ 

සිිාල PhD ේරා ඹ 
ිදශවිද්යාලස 

49 එ,  මා ිද්රමාමච්ින ැගම් රැබලි කරීම 
බුෂති  සුමෂි  ාව 

ආර්ථිර ිද්යාව PhD ේරා ඹ 
ිදශවිද්යාලස 
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ස්ත්ා වී ලල්ායී ාවස 

50  වයින ලි, ේේ සිසා ප්රාේ ධ්න 
අසවැසරමණ නයාස 
ස්ත්ා ක්රිසාරාමරම් 

මුලය 
ර මනාරමණස 

PhD කිේ ස්ත්ට,  
ිදශවිද්යාලස 

51 එම් ේෂ එල්ැම, ිනී ශ්රී ලිරාේව 
ස්ත්වේද්ශීස ර ි 
 ාෂතිසර ්රම ාා 
ර මණාරමණ 
මූලධ්ර්ම:ඓතිාාසිර 
ස්ත්ිස්ත්, ්නාත්මර 
ිදශේල්තණසෂ 

ැතිාාස්ත්ස PhD රේිාිමා 
ිදශවිද්යාලස 

52 ේෂ ආර් වීමේස්ත්රම අල්හියුන්නුිකසා 
සAlbuminuria  ාා 
ර, රප්ර ා වති ස්ත්ම  
එි  ර මනාරමණස 
ේව  ිදේශත 
අවධ්ානසෂ 
ේසාමුරමන්,   
ප්රේම්ාස (මුරා 

අස්ත්ාමානය ා  
පිළිබඳ 
ිදේවානාත්මර 
අධ්යසනසෂ  

ආයුර්ේව් PhD රැලිසස 
ිදශවිද්යාලස  

53 එච් ජී එස්ත් පී ේාවාීමින ස්ත්ේම් ේම ි පිළිබඳ 
අධ්යසනසෂ: 
ිදේප දිරා ාා එි  
ර මනාරමණස 
පිළිබඳ ිදේශත 
අවධ්ානසස ේසාමු 
රමන්,  
ස්ත්ිස්ත්ර  මුල් 
මුලාරස, ේේ  කුස්ත්ර 
කුත් ්ෂවා ඇති 
ආරාමස. 

ආයුර්ේව් PhD රැලිසස 
ිදශවිද්යාලස 

54 ග ලිව ේෂ ආර් ආර් 
ගසස්ත් 

පුළරු ැ, දිසානු 
මාි ම  පා්ර ූ  
ි , දි ිනරපට ීම වල 
ප්රස්ත්ිවාී. ප්රිතිස  

ස්ත්ිීම ස PhD පුරා 
ිදශවිද්යාලස 

55 ඊ ඒජී සුමනසිික  ශ්රී ලිරාේව වයාපාම 
නාසරත්වස පිළිබඳ 
ිදමර්ශනසෂ: 
තිමස්ත්ාමනාසරත්ව
ේේ ස්ත්ිස්ත්ර තිර 
ආ් ශයනස 

ර මනාරමණස PhD ස්ත්ිද, බර්,  
ිදශවිද්යාලස 

56 එල් එම් මා එස්ත් මැිසේෂ  ේරාටස්ත් ප්රතිලා  
ිමර්ණස, :ආනු ිදර 
ස්ත්ාෂි 

ගිණුම්රමණස PhD ේනාටිිාැම් 
ිදශවිද්යාලස 

57 අයින එම්  ලී  ශ්රී  ලාිීරස රිදේසකු 
වන අතෂ්එෂ 
අේවාඩ්නේේ  
රාවයස, ේේ  
්ැෂේවන ැස්ත්ලාමීස 
සුාික ස,  

 ාතා MA මැේල්සිසානු 
 ාතිර 
ිදශවිද්යාලස 

58 ේෂ ඒ ඩී එම් එස්ත් 
ගුණතිලර 

GIS ස්ත්ා  නාවාස්ත් 
පුමාිද්යාව 

පුමාිද්යාව PhD සිචුආ,  
ිදශවිද්යාලස 
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59 ටී ජී ඒ  ල්වත්ේත් නාා ේ්ිද 
ස්ත්ිරල්පේේ 
මූලාමම් ස ස්ත්ා 
ස්ත්ිවර්ධ්නස: 
ඓතිාාසිර 
ිදශේල්තණසෂ 

ැතිාාස්ත්ස PhD රැලිසස 
ිදශවිද්යාලස 

60 එච් ආර් ඩී ේෆා, ේස්ත්රා  මධුේම්ාස සDiabets 
Mellitus) පාලනස 
ස්ත්ඳාා හී, මදුරු ලා 
ස්ත්ා ේ  මා ිත් 
ේස ිාත්මර 
ක්රිසාරාමරම්වල 
බලපෑම 

ප්ර ා සව්ය 
ිද්යාව 

MD IIM 

61 මා එල් අකුරුේිාග  එෂස්ත්ත්  ාී, ේේ  
මානව ි න්රම් 
 , රස සටේත් ශ්රී 
ලිරාේව මූලිර 
අයිනතිවාසිරම් 
ප්රස්ත්ාමණස කරීම 

නීතිස LLM එෂස්ත්ේස්ත්ටර් 
ිදශවිද්යාලස 
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2016 ව්කය තුළදී පිරිනමන ලද ප්රදොන 
 

 විශීවවිදයොලය ප්රතිලොියයොමේ  

නම 
ප්මේකණය  
මොතෘකොව 

ප්මේකණ 

ක්මකීත්රය 
උපොි ය ලියොපදිංචි 

විශීවවිදයොලය 
1 ශ්රී 

 සවර්ධ්නපුම 
ිදශවිද්යාලස  

ඒ එ,  ඩී 
ගුණමත්න  

පාිකස්ත්ිකර 
ර මණාරමණ 
පපාසමාර්ිවල 
පිකණාමීස 
අවිමස ස්ත්මි 
ගිණුම්රමණේස
ි  ස්ත්මා,  ම 
වර්ධ්නස 

තිමස්ත්ාම 
ර මනාරමණස 
ාා ගිණුම්රමණස 

PhD ග්රිෆිත් 
ිදශවිද්යාලස 
ඕස්ත්ේේලිසාව 

2 ේමාමටුව 
ිදශවිද්යාලස 

ග ලිව එම් ඒ 
ේෂ ිදේේේර ,  

නවයරමණස  
ප්නම් රමිත් 
 ම රාරී  
පපාසමාර්ි ුළ  
පාිකේ  ගිර 
ිදතම ාීස 
භූන්රාව 
ිේවතණස 
කරීම:ැල්ලුම 
ප්නම් ූ  
සාා්ර්ශනස 

ර මනාරමණස PhD QUT 

3 ේමාමටුව 
ිදශවිද්යාලස 

එම් මෙ මුෆි ා ශ්රී ලිරාේව 
ේ ාමුළරු 
 ාෂතණ 
ව ත්තිරස,  
අ ම පිිකවැටුේම් 
අේප්ෂි  
පුල ණු 
අේප්ෂතාව,  
ැටු කරීේමි  
බලපෑම 

මානව ස්ත්ම්පත් 
ර මනාරමණස 

Mphil මලසා 
ිදශවිද්යාලස  
මැේල්සිසාව 

4 ේමාමටුව 
ිදශවිද්යාලස 

ේෂ වී ේෂ ඩී 
වාස්ත්ල 

ේම ස්ත් ම ස්ත්ඳාා 
ප්රධ්ාන 
ිමර්ණාසර 
ස්ත්ිවර්ධ්නස 
කරීමට CAD 
 ාෂණ ාා 
ස්ත්ිවර්ධ්න 
මුලධ්ර්ම 
ආර ති 
ඒරාබද්ධ් කරීම  

ිමර්මාණශීලී 
රර්මා,   පී්ස 

PhD QUT 

5 ේමාමටුව 
ිදශවිද්යාලස 

ග ලිව ඒ ඩී එ,  
ිද්රමාමච්ින  

තිමස්ත්ාම 
වයවස්ත්ාසරත්ව 
ස්ත්ිස්ත්ර තිසෂ 
ඇති 
කරීේමි ලා 
ආස ිමර 
වශේස,  
ආේස  නස 
කරීේම් 
රාර්ස ාමස 

වයවස්ත්ාසරත්වස,
නේව ත්පා්නස 
ාා පපාස මාර්ි .

(වයාපාම) 

PhD QUT 

6 ස්ත්බමිමුව ේෂ ආර් ග ලිව ප්රතිවමණස - වයවාාිකර PhD ේඩ්නක,  
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ිදශවිද්යාලස ේෂ එච් 
අේ ිද්රම 

ේ්වන 
 ාතාවැිැනීම 
ස්ත්ඳාා ිද වය 
පාසුරමණසෂ 

වාේ ිද්යාව ිදශවිද්යාලස 
ඕස්ත්ේේලිසාව  

7  ස්ත්බමිමුව 
ිදශවිද්යාලස 

පී ේෂ මා එම් 
ිදේේිද්රම 

අත්පිටපත් 
ැදිිකපත් කරීම 
ස්ත්ඳාා වගාත් 
ිැලේපන 
 ර්නල් ශාඛාව 
ේ  මා ිැනීම 
ස්ත්ඳාා 
ස්ත්ාේස ගි ා ාා 
අ,  ර්ි  
ප්නම් රමිත් 
ප්රේවශස 

ේ ාමුළරු 
අධ්යසනස 

PhD බර්ලි, ි  
ාම්ේබ ල්ට් 
ිදශවිද්යාලස,  
 ර්මිමස 

8 රුල ණ 
ිදශවිද්යාලස 

එම් ජී එ,  
්සාන, ් 

අමවමුළම ාා 
බුත්ස්ත්මණ 
ර තිවල 
වාරයස වුාස 
පිළිබඳ 
ස්ත්ිස්ත්, ්නාත්ම
ර අධ්යසනසෂ 

සිිාල  PhD රැලිසස 
ිදශවිද්යාලස 

9  රුල ණ 
ිදශවිද්යාලස 

එස්ත් ජී එස්ත් 
ස්ත්මමවීම 

ේ්වන  ාතාව 
කසවීේම් 
ාැකසාව 
වර්ධ්නස 
කරීමට ප මු 
 ාතාේව රූපීස 
ඥානාත්මර 
බලපෑම 

ේ්වන  ාතාවෂ 
ේලස්ත් ැිග්රීසි 
ැිැ, වීම 

PhD රැ, ටබික 
ිදශවිද්යාලස, 
නවමාල,  ස 

10 නැේිනි ම 
ිදශවිද්යාලස 

ේෂ 
ශ්රිරරුනාරම,  

මයිනරල් 
ඔ, ේඩ්නට්ේේේේ  
ප්රබ, ධ් ුළ  
එන ස්ත්ි්රමණ 
ාා ස්ත්වාත්මයස 

ැිග්රීසි ස්ත්ාි  යස PhD ැිග්රීසි ාා 
ිදේද්ශ  ාතා 
ිදශවිද්යාලස, 
ැ, දිසාව 

11 ේරා ඹ 
ිදශවිද්යාලස 

එ,  ේෂ  සසිික  ඒරාබද්ධ් 
වාර් ාරමණස :
ස්ත්ිවර්ධ්නස වන 
මටර 
සාා්ර්ශනසෂ 

ිදේශතේස,  
ස්ත්ාමානය ස්ත්ා 
මුලය 
වාර් ාරමණේේ 
ගිණුම්රමණස 

PhD ඔටාේි  
ිදශවිද්යාලස, 
නවමාල,  ස 

12 ේරා ඹ 
ිදශවිද්යාලස 

අයින ටී  සමා, න ආිෂ්ර ්ත්  
ආර ති  ාිද ා 
රමන්,  ශ්රී 
ලිරාේව රලා 
පපාිමධ්ාරී, ේේ  
ේස්ත්වා ිමයුෂති 
 ත්ත්වස 
ස්ත්ම්බ, ධ් 
ස්ත්ාධ්ර ිමශාස 
කරීම 

ස්ත්ිඛයානස PhD ේරා ඹ 
ිදශවිද්යාලස 

13 ේරා ඹ 
ිදශවිද්යාලස 

ේෂ පී පී යූ 
 සවර්ධ්න  

ගසස්ත්ේප මාේව 
පුමවැසි ාවස 
ාා 
අයිනතිවාසිරම්: 
ඕස්ත්ේේලිසාේව 

ගසස්ත්ේප මා 
අධ්යසන 

PhD ේවලි, ේ ට,  
ිදෂේට ිකසා 
ිදශවිද්යාලස, 
නවමාල,  ස 
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ශ්රී ලාිකර 
ගසස්ත්ේප මාව 
පිළිබඳ සිද්ිම 
අධ්යසනසෂ 

14 ේරා ඹ 
ිදශවිද්යාලස 

මෙ එම් ග ලිව යූ 
මා මෙ  සසු, ්ම 

STEM 
ිදතස,  පිළිබඳ 
සිසු, ේේ  
ආරල්ප ාා 
ේසාමු වීම : 
අාඹු සිදුවීම් 
පාලන 
පරීෂතණසක,  
ර  
ිේවතණසෂ 

ාර්සා ආර්ථිරස PhD QUT 

15 ිදව   
ිදශවිද්යාලස 

පී එල් එ,  ආර් 
මා පෂත  

රීගාව ම  
ප්නම් ූ  
ලල්ායී 
වැගස්ත්ටානෂ 
ාමාා ස්ත්වසි 
පාලනස ස්ත්ඳාා 
කුස්ත්ල ා 
ප්රවර්ධ්නස 
කරීම 

මුල්  මාිදස 
අධ්යාපනස 

PhD ඕෂල, ඩ්න 
ිදශවිද්යාලස, 
නවමාල,  ස 

16 ිදව   
ිදශවිද්යාලස 

ඒ අයින 
ැරුිල්බ්ගාම 

ශ්රී ලිරාේව 
රිමත් 
ද්ිදතියිනර 
පාස්ත්ල් 
්රුව, ේේ  
පස්ත්ස්ත් ින,  න 
ිමපුණ ා 
ස්ත්ිවර්ධ්නස 
ස්ත්ඳාා නාටය 
ිනකත්ස්ත්ාව 
ේසා්ා ිැනීම  

නාටය 
අධ්යාපනස 

PhD QUT 

17 රැලිසස 
ිදශවිද්යාලස 

ග ලිව එම් එස්ත් 
ේෂ විමිේස්ත්රම 

රා,  ා 
ර මනාරරුව

, , 
 ාලරමණස 
ස්ත්ා ව ත්ීස 
ස්ත්ිවර්ධ්නස 

මානව ස්ත්ම්පත් 
ර මනාරමණස 

PhD QUT 

18 රැලිසස 
ිදශවිද්යාලස 

මා එල් ේස්ත්නමත් මා ය අිශේේ 
පපාසමාර්ගිර 

ීමණ ිැනීම, 
වයවස්ත්ාසරත්ව
ස ස්ත්ා අිස 
ිමර්මාණස 
කරීම ම  
රාර්සස්ත්ාධ්න  
්ර්ශරස, ේේ  
බලපෑම 

ර මනාරමණ 
ගිණුම්රමණස 

PhD RMIT 
ිදශවිද්යාලස, 
ඕස්ත්ේේලිසාව 

19 ේප්මාේ්ිසස එච් එච් ඒ ේේ ශ්රී ලිරාේව වයාපාිකර PhD QUT 
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ිදශවිද්යාලස ගුණතිස්ත්ස්ත් වයාපාමආාාම 
ධ්ර්ම පිළිබඳ 
ර මනාරරුව
කුේේ  ්ැෂම  

ආාාමධ්ර්ම 

20 රැලිසස 
ිදශවිද්යාලස 

වයින අලාේර ,  ්ැනුම 
ර මනාරම
ණස 
ප්රතිස්ත්ාාපනස 
කරීම:ේබවද්ධ් 
ඥානිද ාීම 
සාා්ර්ශනසෂ 

වයාපාම 
ර මනාරමණස 

PhD QUT 

 
 
 

 

ක්ීන්සීලන්් තොක්කණමේද විශීවවිදයොලය (්සීමේලියොව) - පී.එච්.ඩී. ිෂකයත්තව වැඩසසෙන 
 
 

සුදුසුරම් ලත් ිදශවිද්යාල අධ්යාපනඥයින,  ාට ෂවී, ස්ත්ල, ඩ්න  ාෂතණේව් ිදශවිද්යාලේේී. 

ිමසන්  ්ර්ශනපති සපී.එච්.ඩී.  වැගස්ත්ටා, වලට බැඳීමට ෂ්තයත්ව ලබා ී.ම ස්ත්ඳාා පස්ත්ස්ත් අධ්යාපන 

අමා යාිශස ස්ත්ා ඕස්ත්ේේලිසාේව ෂවී, ස්ත්ල, ඩ්න  ාෂතණේව් ිදශවිද්යාලස අවේබ ධ් ා 

ගිිදසුමෂ අත්ස්ත්,  රම ඇ .  ේමම ගිිදසුම අවුරුදු 5 ෂ ස්ත්ඳාා වලිගු වනු ඇ .  ඒ අනුව එෂ 

අේප්ෂතරසකුට ඕස්ත්ේේලිසානු ේගාලර් ලෂතසෂ බැගි,  ූ  වාර්ිර පා්මාලා ිාස්ත්ුළේව,  

ිම්ාස්ත් කරීමට ෂවී, ස්ත්ල, ඩ්න  ාෂතණේව් ිදශවිද්යාලස එර  ූ  අ ම, වර්ත ුළනෂ ස්ත්ඳාා 

ජීවන ී.මනාව ආවමණස රම ිැනීම ස්ත්ඳාා වර්තසරට ඕස්ත්ේේලිසානු ේගාලර් 18,610 බැගි, ්, 

ේස්ත්වඛය මෂතණාවමණස ස්ත්ඳාා වර්තසරට ඕස්ත්ේේලිසානු ේගාලර් 2,451 බැගි, ් ප්ර්ානස 

ේරේමනු ඇ . 

 

ඒ අනුව 2016 වර්තේේී. ේමම ෂ්තයත්ව වැගස්ත්ටාන ාමාා ස්ත්මස්ත්  වශේස,  ිදශවිද්යාල 

ිදද්වුළ,  08 ේ්ේනෂ ප්රේස  නස ලැබූා.  

 

2014 ාා 2015 වර්තවලී. ේ  මා ිනු ලැබූ පා  ස්ත්ඳා,  ිදශවිද්යාල අධ්යාපනඥයින,  2016 වස්ත්ම 

ුළ  NCAS ි  මූලය ආධ්ාම ලබා ෂවී, ස්ත්ල, ඩ්න  ාෂතණේව් ිදශවිද්යාලේසි  පී.එච්.ඩී. 

අධ්යසන රටයුුළ අඛ්ගව සිදු රමති. 
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 ිදශවිද්යාලස ප්ර්ානලාභිසාේේ  

නම  
පර්ේේතණ 
මා  රාව 

පර්ේේතණ 
ෂේතරස  

පපාිමස 

1 ග ලිව ඒ ඩීේේ 
සුමන්ාස්ත් 

රැකසා ගිිදසුම් 
ාමාා ේව ඳ 
මාස්ත් ආමෂතා 
රම ිැනීම: නව 
සුස්ත්මා්ර්ශසෂ 
රමා. 

 

නීතිස PhD 2014 ේරා ඹ 
ිදශවිද්යාලස 

2 ටී එන් එ,  ඩී 
ේ , නේර ,  

ශ්රී ලිරාව ුළ  
පුමවැසි ේෂ, ිර 
මා ය අිශසෂ 
රමා: ිදෂ්තට ම 
පිකාස,  ේසා්ා 
ිැනීම ාමාා 
මානව ස්ත්ම්ප  
මැනිද,  
පපේස ගි රම 
ිැනීම 

 

ර මනාරමණස PhD 2014 ේරා ඹ 
ිදශවිද්යාලස 

3 ඩී එෆ එල් ශාන්ලා  තිමස්ත්ාම 
ස්ත්ිවර්ධ්නස 
ස්ත්ඳාා ආේස  න 
වශේස,  
 ා ය,  ම 
ආේස  න 
ගිිදසුම් 

 

 PhD 2015 ේරා ඹ 
ිදශවිද්යාලස 

4 ඒ ග ලිව ේේ මා 
අේ ගුණේස්ත්රම 

වයාපාිකර 
ක්රිසාවලි 
ර මනාරමණස 
ුළ  
ර මනාරමණ 
පාලන පද්ධ්තිේේ 
රාර්ස ාමස. 

 

වයාපාම ක්රිසාවලි 
ර මනාරමණස 

PhD 2015  
ේරා ඹ 
ිදශවිද්යාලස 

5 ඩී ග ලිව මා පී කුමාික ේස්ත්වඛය ිදස්ත්ල් 
්ත් වලට 
ේ ාමුළරු පිළිබඳ 
විවීේම් 
ක්රිසාමාර්ි 
ආේද්ශ රම 
ිැනීම. 

 

පිකිනර ිද්යාව PhD 2015 රුල ණ 
ිදශවිද්යාලස  

6 එච් ඩී ිදේේේස්ත්රම ිදිදධ්  නවර්ිවල 
ෂ්තය ෂ්තයාව,  
අ ම ස්ත්මා  
ස්ත්ිිතිස ම  
ද්වී ාිර 
අධ්යාපනේේ 
බලපෑම: ශ්රී 
ලිරාව ුළ  සිද්ිම 
අධ්යසනසෂ. 

 

අධ්යාපනස PhD 2014 ැිග්රීසි පිළිබඳ 
පශාාත්පපාිම 
ආස නස 
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2016 වර්තස ුළ ී. පා  ්ැෂේවන ිද්යාර්ී,  8 ේ්නා QUT ෂ්තයත්ව ේස  නා ්රමස ස්ත්ඳාා ේ  මාේින ඇති 

අ ම ඔවු,  ඕස්ත්ේේලිසාේව ෂවී, ස්ත්ල,   ිදශවිද්යාලේේ අධ්යසන රටයුුළ ආමම්  රම ඇ . 
 

 විශීවවිදයොලය ප්රදොනලොියයොමේ  

නම  
ප්මේකණ මොතෘකොව  ප්මේකණ  ක්මකීත්රය උපොි ය 

1 ේමාමටුව 
ිදශවිද්යාලස  

ග ලිව එම් ඒ 
ේෂ ිදේේේර ,   

 නවයරමණස  ප්නම් 
රමිත්  ම රාරී  
පපාසමාර්ි ුළ  
පාිකේ  ගිර ිදතම ාීස 
භූන්රාව ිේවතණස 
කරීම:ැල්ලුම ප්නම් ූ  
සාා්ර්ශනස 

ර මනාරමණස PhD 

2 ේමාමටුව 
ිදශවිද්යාලස 

ේෂ ග ලිව ේෂ 
ඩී වාස්ත්ල  

ේම ස්ත් ම ස්ත්ඳාා ප්රධ්ාන 
ිමර්ණාසර ස්ත්ිවර්ධ්නස 
කරීමට CAD  ාෂණ 
ාා ස්ත්ිවර්ධ්න මුලධ්ර්ම 
ආර ති ඒරාබද්ධ් කරීම 

ිමර්මාණශීලී 
රර්මා,   පී්ස 

PhD 

3 ේමාමටුව 
ිදශවිද්යාලස 

ග ලිව ඒ ඩී එ,  
ිද්රමාමච්ින  

තිමස්ත්ාම වයවස්ත්ාසරත්ව 
ස්ත්ිස්ත්ර තිසෂ ඇති 
කරීේමි ලා ආස ිමර 
වශේස,  ආේස  නස 
කරීේම් රාර්ස ාමස 

වයවස්ත්ාසරත්වස, 
නේව ත්පා්නස ාා 
පපාසමාර්ි 
සවයාපාම  

PhD 

4 ේරා ඹ 
ිදශවිද්යාලස 

මෙ එම් ග ලිව යු  
මා මෙ  සසු, ්ම   

STEM ිදතස,  පිළිබඳ 
සිසු, ේේ  ආරල්ප ාා 
ේසාමු වීම : අාඹු සිදුවීම් 
පාලන පරීෂතණසක,  
ර  ිේවතණසෂ 

ාර්සා ආර්ථිරස PhD 

5 ිදව   
ිදශවිද්යාලස 

ඒ අයින 
ැරුිල්බ්ගාම  

ශ්රී ලිරාේව රිමත් 
ද්ිදතියිනර පාස්ත්ල් 
්රුව, ේේ  පස්ත්ස්ත් 
ින,  න ිමපුණ ා 
ස්ත්ිවර්ධ්නස ස්ත්ඳාා 
නාටය ිනකත්ස්ත්ාව 
ේසා්ා ිැනීම 

නාටය අධ්යාපනස  PhD 

6 රැලිසස 
ිදශවිද්යාලස 

ග ලිව එම් එස්ත් 
ේෂ 
විමිේස්ත්රම  

රා,  ා 

ර මනාරරුව, , 
 ාලරමණස ස්ත්ා 
ව ත්ීස ස්ත්ිවර්ධ්නස 

මානව ස්ත්ම්පත් 
ර මනාරමණස 

PhD 

7 ේප්මාේ්ිසස 
ිදශවිද්යාලස 

එච් එච් ඒ ේේ 
ගුනතිස්ත්ස්ත්  

ශ්රී ලිරාේව වයාපාම 
ආාාම ධ්ර්ම පිළිබඳ 
ර මනාරරුවකුේේ  
්ැෂම  

වයාපාිකර 
ආාාමධ්ර්ම 

PhD 

8 රැලිසස 
ිදශවිද්යාලස 

වයින අලාේර ,   ්ැනුම 
ර මනාරමණස 
ප්රතිස්ත්ාාපනස 
කරීම:ේබවද්ධ් 
ඥානිද ාීම 
සාා්ර්ශනසෂ 

වයාපාම 
ර මනාරමණස 

PhD 
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ුසීතකොලයර විදුත්ත සම්පත්ත 
 

 
ුසීතකොල මල්ඛ්න භොවිතය 
 

 වස්ත්ම ුළ ී. ිැටුම් ර මනාරමණස පිළිබඳ පුස්ත් රාල එරුළේව,  ේ යත් ස්ත්ාරාම 
ේල්ඛරාිමරාරී ිදසි,  ේපාත් 8 ෂ ලබාේින ඇ . 

 ේ යත් ස්ත්ාරාම ේල්ඛරාිමරාරී ාා PhD ා්ාමන ිදශවිද්යාල අධ්යාපනඥයින,  ිදසි,  
Academi OneFile ුළළි,  පා  ස්ත්ඳා,  ිදතස ෂේතරවලි,  අධ්යසනසට ාා පිටපත් රම 
ිැනීම් ස්ත්ඳාා pdf ලිපි බාි  කරීම සිදු රම ඇ . 
 

 “ිැටුම් ර මනාරමණස” - ලිපි 04  
 පර්ේේතණ ්රම    

 
 
නව ප්රකොශන 
 
නව එකතු ිරීම් 
 

අිර 1පිකස්ත්ිවා් වාර්ාාව, අිර 1 ර්නලසෂ ස්ත්ා නව ිමබ, ධ්න 11ෂ ලැයිනස්ත්ුළි  ේරාට 
එරුළවට ඇුළ ත් රම ඇ . 

 
 
ශ්රී  ලිංකො උසසී සමොජ අධ්යයන ජ්නලය 
 
 

  ර්නලස ස්ත්ඳාා පර්ේේතණ ලිපි ස්ත්ම්පා්නස කරීම - 4 වන ේව වම අිර 1 ස්ත්ා 2 
  ර්නලේේ 4 වන ේව වම අිර 1 ස්ත්ා 2 මුරණ අදිසේර් ඇති අ ම එස ැෂමිම,  ිමම 

රමනු ඇ .  ර්නලස ්ාසරස,  ස්ත්ා ිදශවිද්යාල අ ම ේබ්ාාිකනු ලැේ . 
 ස්ත්මාේල ානස ස්ත්ඳාා 5 වන ේව වම අිර 1 ස්ත්ඳාා පර්ේේතණ ලිපි ්ැ,  එරුළ රම ඇ . 

 වත් පර්ේේතණ ලිපි 2ෂ ස්ත්මාේල ානස කරීමට ඇ . 
 

 
 ේ යත් ස්ත්ාරාම පුස්ත් රාලසාිමපති වර්තස පුමාම ස්ත්ප් වාර්ිර ිමවාඩු ේින ඇ .  
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විගණන ෙො කළමනොකරණ කමිතටු වෝතොව - 2016 
 

ිදිණන රන්ටුව ස්ත්වාීන ාා ිදධ්ාසර ේනාවන අධ්යෂතවරු ා ම ේ්ේනකුේි,  ස්ත්ම, ිද  ේව.  
ිදිණන රන්ටුේව ස්ත්ාමාජිරේසකු ේලස්ත්  ා්ගාිාම ිමේස ජි ේසකු ස්ත්ා ාීමේව.  ිදශව ිද්යාල 
ප්රතිපා්න ේරාන්ත,  ස්ත් ාේව අ ය,  ම ිදිණන ිමලධ්ාරී ාා NCAS අ ය,  ම ිදිණන 
ිමලධ්ාරී ිමරීෂතරේසකු ේලස්ත් ස්ත්ා ාීමේව. එේම, ම රන්ටුේව ිමරීෂතරේසකු ේලස්ත් ස්ත්ා ාීමවන 
ේලස්ත් ිදිණරාිමපති ේ්පාර් ේම්, ුළේව ිමේස ජි ේසකුට් ආමාධ්නා රමන ලී.. 

 
ිදිණන ාා ර මනාරමණ රන්ටුේව ස්ත්ියුතිස පා  ්ෂවා ඇ . 
 

1. මාාාාර්ස ැ, රලාල් ් සිල්වා                 -ස්ත්ිස්ත්රාමර ව ස්ත් ාපති 
2. මාාාාර්ස පී එස්ත් එම් ගුණමත්න              - අධ්යෂත, ර මනාරමණ NCAS 
3. මාාාාර්ස ඒ එච් එම් එච් අ සමත්න       - පී්ාිමපති, ස්ත්මා  ිද්යා පී්ස  

                                                                           රැලිසස ිදශවිද්යාලස  
4. මා එල් ේෂ නවමත්න                              - පී්ාිමපති, රලා පී්ස  
                                                                    ශ්රී  සවර්ධ්නපුම ිදශවිද්යාලස  
5. ආාාර්ස ඩී පී එස්ත් ා, රකුමාම                 - පී්ාිමපති, රලා පී්ස  
                                                                    ශ්රී  සවර්ධ්නපුම ිදශවිද්යාලස  
6. මාාාාර්ස ස්ත්ම, ති ේස්ත්නමත්                  - මාාාාර්ස, ර මනාරමණ පී්ස  

                                                              ශ්රී  සවර්ධ්නපුම ිදශවිද්යාලස 
7. ග ලිව අයින නානාසෂරාම                      - පී්ාිමපති, නීති පී්ස 

                                                              ේරා ඹ ිදශවිද්යාලස 
8. ාුළම ේමාේාාට්ටිේි්ම                          -  ා්ගාිාම ිමේස ජි   
9. මෙ එම් එස්ත් බ්ගාම                                -  ා්ගාිාම ිමේස ජි  

10. ේේ එම් එම් ආර් ේබ ිමුව                      - ප්රධ්ාන අ ය,  ම ිදිණරව ිදශවිද්යාල ප්රතිපා්න  
                                                                           ේරාන්ත,  ස්ත් ාව 

11. වී.ඩී මා ා                                               -  ිදිණන අිමරාරී ව ම ේේ ිදිණනස අිශස 
 
 

1. මා  ා්ගාිාමස ිදසි,  රලි,  රලට ිමකුත් රමන ල්  සාපාලනස ස්ත්ඳාා මා ය පපේ්ස්ත් ා්ර 
ේල්ඛ පා්ර රමිිමන්,  ිදිණන රන්ටුේව නීතිමස මාමුව ස්ත්රස්ත් රම ඇ . 

 
 

 

විගණන කමිතටුමේ විකය ප ය 

 
 
ස්ත්ිිදධ්ානේේ අ ය,  ම පාලන පද්ධ්තිස ස්ත්මාේල ානස කරීම ාා ඇියීම. 
 

ප්රඥප්ති, ේමගුලාසි, නීති ාා ා්රේල්ඛ අනුකූල්ැයින ිමශාස කරීම. 
 

ගිණුම්රමණ ප්රන්ී, ට අනුකූලව මූලය ප්රරාශ ස්ත්මාේල ානස කරීම. 
 

ිමතිප ා ්රමාණුකූලව ස්ත්ිිදධ්ානේේ රාර්ස ස්ත්ාධ්නස ස්ත්මාේල ානස කරීම. 

අ ය,  මවබාි ම ිදිණන ාා ස්ත්ම්බ, ධ්වීම ාා අ ය,  ම ිදිණන වාර් ාව ාා ිදිණරාිමපති 
වාර් ාව අනුිමනස කරීම. 
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විගණන කමිතටුමේ ක්රියොකොරකම් 
 

ස්ත්මාේල ානසට බුන,  ූ  වර්තස ස්ත්ඳාා, ිදශවිද්යාල ප්රතිපා්න ේරාන්ත,  ස්ත් ාේව අ ය,  ම 
ිදිණනස මගි,  අවධ්ාමණස රමන ල් ඔවු, ේේ  පශාාත් පපාිම අධ්යාපනසට ෂ්තයත්ව 
පිිකනැමූ ශාස්ත්රාලිරයින, ේේ  පශාාත් පපාිම සුදුසුරම් පිළිබඳ ප්රිති ස්ත්මාේල ානස රන්ටුව 
ස්ත්මාේල ානස රමයින.  ව්,සිස වම වයවස්ත්ාාපි  අවශය ාවස,  ස්ත්පුමා ඇති බවට ස්ත්ාධ්ාමණ 
ස්ත්ාතිරසෂ කරීම ස්ත්ඳාා අ ය,  ම පාලන ්රමස ස්ත්මාේල ානස රමන ලී.. වර්තස ස්ත්ඳාා 
ිදිණරාිමපතිවමසාේේ  වාර් ාව ස්ත්ාරච්ඡාවට ලෂ රම ඇති අ ම ිදිණරාිමපති ිදසි,  සිස 
වාර් ාව ුළ  ේප, වා ඇති ප්රේද්ශ ිමවැමදි කරීම ස්ත්ඳාා ි, නා ල් ක්රිසාරාමරම් පිළිබඳව 
රන්ටුව ස්ත්ෑහීමරට පත්ේව. 

 
 
මාාාාර්ස ැ, රලාල් ් සිල්වා 
ස්ත් ාපති ව ිදිණන ාා ර මනාරමණ රන්ටුව 
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මොනව ශොසීත්ර සෙ සමොජ විදයො පිළිබව උසසී අධ්යයන 

සවෙො ූ ජොතික මධ්යසී ොනය 

 

 

 

 

 

 

 

මුලය ප්රකොශන  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 

2016 

      
 
 
 



මානව ශාස්ත්ර ස්ත්හ ස්ත්මාජ විද්යා පිළිබඳ 
උස්ත්ස්ත් අධ්යයන ස්ත්ඳහා වූ ජාතික මධ්යස්ත්ථානය 

වත්කම් ප්රකාශය 
2016 දද්ස්ත්ැම්බර් 31 වැනි දිදනන් අවස්ත්න් වන වර්ෂය ස්ත්ඳහා 12/31/2016 12/31/2015

ආද්ායම ස්ත්ටහන රු. රු.

පුනරාවර්තන ප්රදාන 1 16,600,000.00         16,392,000.00          

ප්රාග්ධන ප්රදාන  (පුනරුත්. හා අත්පත් කර ගැනීම්) 2 183,870.19               453,311.06                
PhD Mphil ප්රදාන අරමුදල් 69,714,275.76         83,598,118.69          
ඥාන ප්රචාලන අරමුදල 800,000.00               2,305,892.00             
පර්යේෂණ නිබන්ධන 1,193,387.00           1,255,833.59             
ක්රමක්ෂය කල ප්රාග්ධන ප්රදාන 3 3,519,193.04           3,168,778.70             
සැකසූ පාඨමාලා හා වැඩමුළු ආදායම 4 710,034.15               950,744.00                
යවනත් ආදායම් 5 316,293.09               246,412.20                

මුළු ආද්ායම 93,037,053.23         108,371,090.24        

අඩුකළා : වියද්ම 

පුද්ගල පඩිනඩි 6 11,257,616.53         10,375,234.56          
ගමන් වියදම් 7 -                             -                              
සැපයුම් 8 337,038.96               503,188.72                
නඩත්ු වියදම් 9 785,950.49               505,997.27                
ගිවිසුම්ගත යසේවා 10 3,252,734.32           3,148,166.83             
යවනත් පුනරාවර්තන 11 2,064,875.16           1,791,347.55             
පුනරුත්ථාපන හා වැඩිදියුණු කිරීයම් වියදම් 12 277,603.24               465,687.56                
ක්ෂයවීම් 13 3,519,193.04           3,168,778.70             
PhD Mphil ප්රදාන 68,640,031.50         83,598,118.69          
පශේචාත් ආචාර්ය ප්රදාන 500,000.00               825,000.00                
ඥාන ප්රචාලන අරමුදල -                             1,480,892.00             
පර්යේෂණ නිබන්ධන 1,190,787.00           1,255,833.59             
කාර්ය මණ්ඩල හා ආයතනික සංවර්ධනය සඳහා යවන්කිරීම් 1,000,000.00           1,000,000.00             
අරමුදල

92,825,830.24         108,118,245.47        

වර්ෂය ස්ත්ඳහා අතිරික්තය/(හිඟය) 211,222.99              252,844.77                



මානව ශාස්ත්ර ස්ත්හ ස්ත්මාජ විද්යා පිළිබඳ 

උස්ත්ස්ත් අධ්යයන ස්ත්ඳහා වූ ජාතික මධ්යස්ත්ථානය 

මුල්ය තත්තත්තවය පිළිබඳ ප්රකාශය
2016 දද්ස්ත්ැම්බර් 31 වැනි දිදනන් අවස්ත්න් වන වර්ෂය ස්ත්ඳහා

12/31/2016 12/31/2015

වත්තකම් ස්ත්ටහන රු. රු.

ජංගම දනාවන වත්තකම් (නිශචල් දේපළ)
දේපල පිරියත හා උපකරණ 14 62,456,328.23           62,233,216.83             

ජංගම වත්තකම් 

දතාග 15 282,326.96                 340,077.92                   
ලැබීමට නියමිත PhD / Mphil ප්රදාන 643,518.00                 -                                 
ලැබීමට නියමිත සාමානය දේ 22,911.17                   36,378.62                     
තැන්පතු, අත්තිකාරම් සහ දපර දගවුම් 16 1,171,285.70             600,610.62                   
මුදල් හා මුදල් සමාන දෑ 17 64,250,734.43           48,099,643.88             

66,370,776.26           49,076,711.04             

මුළු වත්තකම් 128,827,104.49         111,309,927.87           

ස්ත්ංචිත හා වගකීම් 

විලම්ිත ප්රාග්ධන ප්රදාන 62,446,173.99           62,223,062.59             
සමුච්චිත අරමුදල 18 2,233,802.63             2,022,579.64               
වැය දනාකළ ප්රාග්ධන ප්රධාන 19 7,998,289.02             7,603,932.89               
කාර්ය මණ්ඩල සංවර්ධන අරමුදල  1,440,000.00             1,158,333.33               
ආයතනික සංවර්ධන අරමුදල 2,887,446.74             2,316,666.67               

77,005,712.38           75,324,575.12             

ජංගම දනාවන වගකීම් 

නිශ්චිත ප්රිලාභ සැලැසචම 20 1,222,838.65             1,038,473.00               

1,222,838.65             1,038,473.00               

ජංගම වගකීම් 

උපිත වියදම් 21 352,813.75                 228,145.08                   
දගවිය යුතු දෑ 22 50,245,739.71           34,718,734.67             

50,598,553.46           34,946,879.75             

128,827,104.49         111,309,927.87           

දමම මූලය ප්රකාශ් පිළිදයළ කිරීම සඳහා  NCAS වගකිව යුතුය.
NCAS දවනුදවන් අත්තසන් කදළච.

1. …………………………………………………                 ………………………………………………………
 අධයක්ෂ 

2. ………………………………………………..
   අධයක්ෂ මණ්ඩල සාමාජික 

3. ………………………………………………..
    දයයෂචඨ සහකාර මුලයධිකාරී

දිනය



මානව ශාස්ත්ර ස්ත්හ ස්ත්මාජ විද්යා පිළිබඳ  

උස්ත්ස්ත් අධ්යයන ස්ත්ඳහා වූ ජාතික මධ්යස්ත්ථානය

අරමුද්ල්වල වවනස්ත් වීම් පිළිබඳ ප්රකාශය
2016 වද්ස්ත්ැම්බර් 31 වැනි දිවනන් අවස්ත්න් වන වර්ෂය ස්ත්ඳහා

විලම්ිත වියද්ම් වනාකළ ස්ත්මුච්චිත කාර්ය මණ්ඩල හා එකතුව 

ප්රාග්ධ්න ප්රාග්ධ්න අරමුද්ල ආයතනික 

රු. රු. රු. ස්ත්ංවර්ධ්න අරමුද්ල රු. 

රු. Balance as at 1st January 2010 70,197,134           388,118             1,352,158            -                      71,937,410        

2014 ජනවාරි 1 වැනි දිනට ශ ේෂය 63,303,970           477,312             1,669,224            1,275,000          66,725,505        
වර්ෂය සඳහා අතිරික්තය/(හිඟය) -                         -                      100,511                -                      100,511              
ශුද්ධ සංචලනයන් (246,634)               254,020             -                        1,200,000          1,207,386           

2015 ජනවාරි 1 වැනි දිනට ශ ේෂය 63,057,335.47      731,331.97       1,769,734.87       2,475,000.00    68,033,402.31   
වර්ෂය සඳහා අතිරික්තය/(හිඟය) 252,844.77          252,844.77        
ශුද්ධ සංචලනයන් (834,272.88)          6,872,600.92    1,000,000.00    7,038,328.04     

2016 ජනවාරි 1 වැනි දිනට ශ ේෂය 62,223,062.59      7,603,932.89    2,022,579.64       3,475,000.00    75,324,575.12   
වර්ෂය සඳහා අතිරික්තය/(හිඟය) 211,222.99          211,222.99        
ශුද්ධ සංචලනයන් 223,111.40           394,356.13       852,446.74        1,469,914.27     

2016 ජනවාරි 1 වැනි දිනට වශෂය 62,446,173.99     7,998,289.02    2,233,802.63       4,327,446.74    77,005,712.38   



මානව ශාස්ත්ර ස්ත්හ ස්ත්මාජ විද්යා පිළිබඳ  

උස්ත්ස්ත් අධ්යයන ස්ත්ඳහා වූ ජාතික මධ්යස්ත්ථානය

මුද්ල් ප්රවාහ ප්රකාශය
2016 දද්ස්ත්ැම්බර් 31 වැනි දිදනන් අවස්ත්න් වන වර්ෂය ස්ත්ඳහා 2016 2015

රු. රු.

දමදහයුම් ක්රියාකාරකම් ස්ත්ඳහා ( පාවිච්චි කළ) / මුද්ල් ප්රවාහ

වර්ෂය සඳහා අතිරික්තය/(හිඟය) 211,222.99                 252,844.77               
පෙර වර්ෂපේ ගැලපුම්

..........ගැලපුම් ස්ත්ඳහා 

රජපේ ප්රතිොදන ක්රමක්ෂය (3,519,193.04)            (3,168,778.70)          
ක්ෂය වීම් 3,519,193.04              3,168,778.70            
විශ්රාමික ප්රතිලාභ සඳහා ප්රතිොදන 184,365.65                 73,584.10                 
කාර්ය මණ්ඩල සංවර්ධන අරමුදල 1,000,000.00              1,000,000.00            

පවනස් වීම්වලට පෙර ක්රියාකාරී ප්රාග්ධනපේ පමපහයුම් අතිරික්තය 1,395,588.64              1,326,428.87            

ක්රියාකාරී ප්රාග්ධ්නදේ වැඩිවීම්/(අඩුවීම්)

භාණ්ඩ පේඛන 57,750.96                   (71,963.49)                
පෙර පගවුම් හා තැන්ෙතු (1,200,725.63)            518,568.41               
උෙචිත වියදම් 124,668.67                 20,093.35                 
පගවිය යුතු ගිණුම් 15,527,005.04           26,427,699.04         

පමපහයුම් වලදී ජනිත වූ මුදේ 14,508,699.04           26,894,397.31         

බදු පගවීම්

ොරිපතෝෂික පගවීම් -                               -                             
පොලී පගවීම් -                               -                             

-                               
පමපහයුම් ක්රියාකාරකම් වලින් ශුද්ධ මුදේ ප්රවාහය 15,904,287.68           28,220,826.18         

ආදයෝජන ක්රියාකාරකම් ස්ත්ඳහා (භාවිත කළ) මුද්ල් ප්රවාහ

පද්ෙළ හා යන්ර සූර අත්ෙත් කර ගැනීම් (2,631,904.68)            (2,334,505.58)          

ආපයෝජන ක්රියාකාරකම් වල භාවිතා කළ ශුද්ධ මුදේ (2,631,904.68)            (2,334,505.58)          

මූලය ක්රියාකාරකම් වල භාවිතා කළ ශුද්ධ් මුද්ල් 

වර්ෂය තුළ ලද ශුද්ධ අරමුදේ 2,878,707.55              9,207,106.74            

මූලය ක්රියාකාරකම් වල භාවිතා කළ ශුද්ධ මුදේ 2,878,707.55              9,207,106.74            

මුදේ හා මුදේ හා සමාන දෑ වල ශුද්ධ වැඩිවීම/(අඩුවීම) 16,151,090.55           35,093,427.34         

වර්ෂය ආරම්භපේදී මුදේ හා මුදේ හා සමාන දෑ 48,099,643.88           13,006,216.54         

වර්ෂය අවස්ත්ානදේදී මුද්ල් හා මුද්ල් හා ස්ත්මාන ද්ෑ 64,250,734.43           48,099,643.88         



2016 දෙසැම්බර් 31 වැනි දිදෙන් අවසන් වෙ වර්ෂය සඳහා 12/31/2016 12/31/2015

සටහෙ රු. රු.

පුෙරාවර්තෙ ප්රොෙ 1

පුද්ගල පඩිනඩි 10,800,000.00      10,392,000.00       

වෙනත් පුනරාෙර්තන 5,800,000.00        6,000,000.00         

16,600,000.00      16,392,000.00      

ප්රාග්ධෙ ප්රොෙ 2

ප්රාග්ධන ෙත්කම් පුනරුත්ථාපනය හා ෙැඩිදියුණු කිරීම 183,870.19            453,311.06            

ස්ථාෙර ෙත්කම් අත්පත් කරගැනීම -                          -                          

183,870.19            453,311.06            

ක්රමක්ෂය කළ ප්රාග්ධෙ ප්රොෙ 3

වගාඩනැගිලි හා ආකෘති 1,569,058.34        1,569,058.34         

යන්ත්ර සුර හා කාර්යාල උපකරණ 452,414.71            271,458.15            

පරිගණක හා මෘදුකාාංග 1,213,979.26        990,721.54            

ගෘහභාණ්ඩ හා සවිකිරීම් 253,377.67            294,073.61            

වපාත් හා ොර සඟරා 30,363.06              43,467.06              

3,519,193.04        3,168,778.70         



2016 දෙසැම්බර් 31 වැනි දිදෙන් අවසන් වෙ වර්ෂය සඳහා 12/31/2016 12/31/2015

සටහෙ රු. රු.

දවෙත් ආොයම් 5

සැකසූ පාඨමාලා ආදායම -                          -                          

ඉල්ලුම් පර සැකසුම්  හා ෙැඩමුළු ආදායම 63,000.00              135,000.00            

පර්වේෂණ පරිසාංොද ආදායම් 49,000.00              

බැහැරකිරීම් හා වෙනත් 43,336.22              32,824.56              

සුබසාධක අදායම 3,425.00                3,638.40                 

වපාලී ආදායම් - FD 68,924.99              45,841.24              

වපාලී ආදායම් - IFRS 88,606.88              29,108.00              
316,293.09            246,412.20            

පුද්ගල පඩිෙඩි 6

ෙැටුප් හා වේතන 4,376,916.00        3,917,461.91         

අර්ථ සාධක අරමුදල 451,477.70            439,486.61            

විශ්රාම ප්රතිලාභ 373,553.97            362,963.28            

වස්.භා.අ. 165,006.37            160,489.98            

ශාස්ීය දීමනා 782,871.20            692,868.00            

විවශ්ෂ දීමනා 706,519.52            667,640.00            

වෙනත් දීමනා 538,961.52            551,481.00            

ජීෙන වියදම් දීමනාෙ 1,123,200.00        1,127,747.60         

අතිකාල 2,708.70                115,553.12            

පර්වේෂණ දීමනා 311,902.50            306,936.00            

අමතර දීමනා 704,776.52            667,640.00            

අන්ත්තර් දීමනා 1,320,000.00        1,262,274.96         

නිොඩු පඩි 1,848.00                -                          

ෙන්ත්දි දීමනා 124,902.00            -                          

විශ්රාම ප්රතිලාභ 184,365.65            73,584.10              

කාර්ය මණ්ඩල ගාස්ු - IFRS ගැලපුම් 88,606.88              29,108.00              
11,257,616.53      10,375,234.56      

ගමන් වියෙම් 7

ගමන්ත් වියදම් - වද්ශීය -                          -                          

-                          -                          

සැපයුම් 8

ලිපි ද්රෙය  හා කාර්යාලයීය අෙශයතා 234,262.46            248,067.17            

ඉන්ත්ධන හා ලිහිසි වතල්ල 80,209.00              220,462.23            

නිල ඇඳුම් හා මැහුම් කුලී 7,671.00                4,044.96                 

වෙනත් සැපයුම් 14,896.50              30,614.36              

337,038.96            503,188.72            

ෙඩත්ු වියෙම් 9

ොහන -                          26,529.54              

යන්ත්වරෝපකරණ හා කාර්යාල උපකරණ 742,530.49            362,528.95            

වගාඩනැගිලි හා ඉදිකිරීම් -                          -                          

වෙනත් 43,420.00              116,938.78            

785,950.49            505,997.27            



2016 දෙසැම්බර් 31 වැනි දිදෙන් අවසන් වෙ වර්ෂය සඳහා 12/31/2016 12/31/2015

සටහෙ රු. රු.

ගිවිසුම්ගත දසේවා 10

ප්රොහන 29,183.00              16,670.00              

විදුලි  සාංවද්ශ 685,680.03            805,684.09            

තැපැල්ල ගාස්ු 32,040.00              34,340.00              

විදුලිය 603,594.20            463,265.09            

ආරක්ෂක වස්ො 561,946.16            554,835.45            

ජලය 24,055.93              33,702.97              

පිරිසිදු කිරීම් වස්ො 213,950.00            197,646.00            

කුලී හා හයර් ගාස්ු 586,800.00            480,000.00            

ප්රාවද්ශීය අධිකාරී ෙරිපනම් හා බදු 153,615.00            146,300.00            

මුදුණ, ප්රචාරණ ආදිය 332,400.00            251,866.75            

වෙනත් 29,470.00              163,856.48            

3,252,734.32        3,148,166.83         

දවෙත් පුෙරාවර්තෙ 11

කාර්ය මණ්ඩල දියුණු කිරීම් 60,500.00              44,230.00              

නිොඩු බලපර, ොහන ප්රවේශ පර 27,400.00              17,500.00              

විවශ්ෂ වස්ො - විධායක සභා හා කමිටු 806,305.00            737,293.00            

ෙැඩමුළු, සම්මන්ත්රණ 13,075.00              87,137.00              

පර්වේෂණ හා ප්රකාශන -                          30,000.00              

බැාංකු ගාස්ු 2,000.00                2,000.00                 

දායකත්ෙ හා සාමාජික මුදල්ල 27,363.54              25,594.00              

වස්ෙක සුබසාධනය 9,779.00                9,715.00                 

වෙනත් 865,241.91            652,789.21            

E – ජර්නල්ල සඳහා ොර්ික දායකත්ෙය -                          -                          

සාද වියදම් -                          -                          

වද්පල ණය වපාලී මුදල්ල 253,210.71            185,089.34            

සැලසුම් කළ පාඨමාලා වියදම් -                          -                          

2,064,875.16        1,791,347.55         

වියෙම්  පුෙරුත්ථාපෙය හා වැඩිදියුණු කිරීම 12

වගාඩනැගිලි හා ඉදිකිරීම් 183,870.19            465,687.56            

යන්ත්වරෝපකරණ හා කාර්යාල උපකරණ 93,733.05              -                          

277,603.24            465,687.56            

ක්ෂයවීම් 13

වගාඩනැගිලි හා ඉදිකිරීම් 1,569,058.34        1,569,058.34         

කාර්යාල උපකරණ 452,414.71            271,458.15            

පරිගණක හා මෘදුකාාංග 1,213,979.26        990,721.54            

ගෘහභාණ්ඩ හා සවිකිරීම් 253,377.67            294,073.61            

වපාත් හා ොර සඟරා 30,363.06              43,467.06              

3,519,193.04        3,168,778.70         



සටහන : 14

දේපළ,යන්ත්ර සුර හා උපකරණ 1/1/2016 එකතු කිරීම් බැහැර කිරීම් 12/31/2016
දිනට දිනට

ද ේෂය ද ේෂය

අගය රු. රු. රු. රු.

ඉඩම් හා දියුණුකිරීම් 40,793,418.00            -                            -                           40,793,418.00        
NCAS ග ාඩනැගිල්ල 31,381,166.78            -                            -                           31,381,166.78        
 ෘහභාණ්ඩ හා සවිකිරීම් 3,013,574.91              99,565.08                -                           3,113,139.99          
යන්ත්ගරෝපකරණ හා කාර්යාල උපකරණ 3,405,748.81              2,344,012.00           -                           5,749,760.81          
පරි ණක හා මෘදුකාාං 13,037,051.23            1,298,727.60           -                           14,335,778.83        
පුස්තකාල ගපාත් සහ වාර සඟරා 277,230.32                 -                            -                           277,230.32             

91,908,190.05            3,742,304.68           -                           95,650,494.73       

1/1/2016 වර්ෂය සඳහා බැහැර කිරීම් 12/31/2016
දිනට අයකිරීම් දිනට

ද ේෂය ද ේෂය

ක්ෂයවීම් රු. රු. රු. රු.

ඉඩම් හා දියුණුකිරීම් -                                -                            -                           -                           
NCAS ග ාඩනැගිල්ල 15,587,774.86            1,569,058.94           -                           17,156,833.80        
 ෘහභාණ්ඩ හා සවිකිරීම් 2,070,454.03              253,377.75              -                           2,323,831.78          
යන්ත්ගරෝපකරණ හා කාර්යාල උපකරණ 2,817,164.03              452,414.08              -                           3,269,578.11          
පරි නක හා මෘදුකාාං 8,977,495.30              1,213,979.45           -                           10,191,474.75        
පුස්තකාල ගපාත් සහ වාර සඟරා 222,085.00                 30,363.06                -                           252,448.06             

29,674,973.22            3,519,193.28           -                           33,194,166.50       

ලියා හල අගය 62,233,216.83            62,456,328.23       

පරි නක හා මෘදුකාාං Rs. 1,102,000
 ෘහභාණ්ඩ හා සවිකිරීම් Rs. 6,400
කාර්යාල උපකරණ Rs. 2,000

සටහන : HETC වයාපෘතිගයන්ත් පවරාගෙන ලෙ ස්ථාවර වත්කම්වල අ ය උපගයෝගීතාව අනුව තකගස්රු කර ඇති අතර 2016 ගෙසැම්බර් 31 වන විට NCAS හි 

ස්ථාවර වත්කම්වලට ඇතුළත් කර ඇත. වත්කම්වල ඇස්තගම්න්ත්තු වටිනාකම පහත ෙැකගේ.



2016 දෙසැම්බර් 31 වැනි දිදෙන් අවසන් වෙ වර්ෂය සඳහා 12/31/2016 12/31/2015

සටහෙ රු. රු.

භාණ්ඩ දේඛෙ 15

ලිපි ද්රව්ය 212,326.90              278,630.95              
මුද්රිත ලේඛන 70,000.06                61,446.97                
ලව්නත් -                            -                            

282,326.96             340,077.92             

ලැබිය යුතු, තැන්පතු, අත්තිකාරම් හා දපර දෙවුම් 16

ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපව්ාහන මණ්ඩලය 2,500.00                  2,500.00                  
කාර්ය මණ්ඩල ණය 1,135,985.70          502,860.62              
IFRS ගැලපුම් - කාර්ය මණ්ඩල ණය (131,759.54)            (74,801.57)              
අත්තිකාරම් - ලපාදු -                            -                            
අත්තිකාරම් - විල ේෂ 2,800.00                  
අත්තිකාරම් - උත්සව් -                            -                            
AMOS ආදායම් පාලනය -                            54,000.00                
SPSS ආදායම් පාලනය -                            -                            
Excel Adv ආදායම් පාලනය -                            -                            
SSRM ආදායම් පාලනය -                            31,250.00                
EVIEWS  ආදායම් පාලනය 30,000.00                
PPSWS ආදායම් පාලනය -                            10,000.00                
ලේරාලදණිය වි ේව්විදයාලය -                            -                            
කාර්ය මණ්ඩලය සඳහා ලපර ලගවුම් ආධාර 131,759.54              74,801.57                

1,171,285.70          600,610.62             

මුෙේ හා මුෙේ සමාෙ ෙෑ 17

බැැංකු ජැංගම ගිණුම් අැංක  3532126 63,405,734.43        47,254,643.88        
සේථාව්ර තැන්පතු 845,000.00              845,000.00              

64,250,734.43        48,099,643.88        

උපචිත අරමුෙල 18

ඉහතින් ලගනා ල ේෂය ජනව්ාරි 01 ව්ැනි දිනට 2,022,579.64          1,769,734.87          

ආදායම් හා වියදම් ේරාකා ලේ අතිරික්තය/හිඟය 211,222.99              252,844.77              
පූර්ව් ව්ර්ෂ ගැලපුම -                            
ඉදිරියට  ලගන ගිය ල ේෂය ලදසැම්බර් 31 දිනට 2,233,802.63          2,022,579.64          

වැය දොකළ ප්රාග්ධෙ ප්රොෙ 19

පුනරුත්ථාපන හා ව්ැඩිදියුණු කිරීම් 87,740.46                113,223.58              
සේථාව්ර ව්ත්කම් අත්පත් කර ගැනීම -                            30,291.75                
දැනුම් ප්රචාලනය 694,108.00              694,108.00              
පර්ලේෂණ පරිසැංව්ාද 850,779.41              1,044,166.41          
PhD / Mphill ප්රදාන 6,365,661.15          5,722,143.15          

7,998,289.02          7,603,932.89          



2016 දෙසැම්බර් 31 වැනි දිදෙන් අවසන් වෙ වර්ෂය සඳහා 12/31/2016 12/31/2015

සටහෙ රු. රු.

නිශ්චචිත ප්රිලාභ සැලසුම් 20

  විශ්රාම බැඳීම් -
ජනව්ාරි 01 දිනට ල ේෂය 1,038,473.00          964,888.90              
 ව්ර්ෂය සඳහා අයකිරීම් 184,365.65              73,584.10                

1,222,838.65          1,038,473.00          
ව්ර්ෂය තුළ කරන ලද වියදම් -                            -                            
පූර්ව් ව්ර්ෂ ගැලපුම් -                            -                            
ලදසැම්බර් 31 දිනට ල ේෂය 1,222,838.65          1,038,473.00          

උපචිත වියෙම් 21

ආරක්ෂක ගාසේතු 48,726.42                -                            
ව්ැටුේ හා ලේතන 56,440.57                64,183.25                
දුරකථන ගාසේතු 58,663.80                59,250.24                
ජලය -                            -                            
ආරක්ෂක ලසේව්ා -                            47,031.59                
පිරිසිදුකිරීලම් ලසේව්ාව්න් 24,046.50                15,200.00                
ව්ාහන කුලී පදනම් ගාසේතු 117,000.00              40,000.00                
බැැංකු ගාසේතු -                            -                            
නඩත්තු කිරීම් - යන්ලරෝපකරණ හා උපකරණ 20,125.00                -                            
ලේපල ණය ලපාලී මුදේ - අඩු කිරීම 25,111.46                
පුව්ත්පත් ගාසේතු 2,700.00                  2,480.00                  
විලනෝද උත්සව් වියදම් -                            -                            

352,813.75             228,145.08             

දෙවිය යුතු 22

ලනාලගවූ ලේතන 0.05                          0.05                          
මුේදර ගාසේතු 1,860.00                  1,590.00                  
ලකාන්රාත්කරුව්න් 160,580.71              37,821.10                
නිබන්ධන මුදුණ ගාසේතු -                            -                            
PhD Mphil ප්රදාන 49,695,224.00        34,378,174.28        
ප ේචාත් ආචාර්ය ප්රදාන -                            -                            
දැනුම් ප්රචාලනය -                            -                            
ලේපළ ණය ලපාලී -                            -                            
පාඨමාලා ගාසේතු -                            -                            
UEOA ලගවිය යුතු 200.00                     
SPSS ආදායම් පාලනය කිරීම -                            -                            
PPE - කාර්යාල උපකරණ -                            -                            
SSRM ආදායම් පාලනය කිරීම -                            -                            
ව්ාහන කුලී පදනම් ගාසේතු -                            
නඩත්තු කිරීම් -                            
විගණන ගාසේතු -                            -                            
අතිකාල -                            -                            
උපයන විට ලගවීම් බේද 45,402.15                18,650.52                
ලව්නත් 342,472.80              282,498.72              

50,245,739.71        34,718,734.67        



2016 දෙසැම්බර් 31 වැනි දිදෙන් අවසන් වෙ වර්ෂය සඳහා

සටහෙ : 4
12/31/2016 12/31/2015

සැලසුම් කළ පාඨමාලා හා වැඩමුළු වියෙම්

ආොයම වියෙම ශුද්ධ ආොයම ආොයම වියෙම ශුද්ධ ආොයම

රු. රු. රු. රු. රු. රු.

පර්යේෂණ ය ෝජනා ය ාඩනැගීම පිළිබඳ වැඩමුළුව 21,000.00           17,273.00           3,727.00           281,000.00       157,908.00      123,092.00         
යපාදු ප්රසම්පාදන වැඩමුළුව -                       -                       -                     -                     -                    -                       
IFRS වැඩමුළුව -                       -                       -                     -                     -                    -                       
SPSS පාඨමාලාව 850,000.00         687,220.25         162,779.75       1,180,000.00    903,709.00      276,291.00         
IELTS පාඨමාලාව -                       -                       -                     -                     -                    -                       
RMTS පාඨමාලාව -                       -                       -                     -                     -                    -                       
Excel උසස් පාඨමාලාව 266,000.00         186,771.50         79,228.50         560,000.00       342,004.00      217,996.00         
Access උසස් පාඨමාලාව 104,000.00         85,128.00           18,872.00         368,000.00       198,554.00      169,446.00         
Office උසස් පාඨමාලාව -                       -                       -                     112,000.00       59,657.00        52,343.00           
AMOS වැඩමුළුව 428,000.00         348,101.10         79,898.90         252,000.00       149,120.00      102,880.00         
PPS & WS වැඩමුළුව 144,000.00         120,888.00         23,112.00         170,000.00       128,388.00      41,612.00           
Eview වැඩමුළුව 317,000.00         215,751.25         101,248.75       150,000.00       133,527.00      16,473.00           
Nvivo වැඩමුළුව 340,000.00         271,376.25         68,623.75         
Bus. & Adv. Wrt. වැඩමුළුව 392,000.00         233,830.00         158,170.00       
SSRM පාඨමාලාව 256,750.00         242,376.50         14,373.50         31,250.00         80,639.00        (49,389.00)          

3,118,750.00      2,408,715.85     710,034.15       3,104,250.00    2,153,506.00   950,744.00         



මානව ශාස්ත්ර ස්ත්හ ස්ත්මාජ විද්යා පිළිබඳ   

උස්ත්ස්ත් අධ්යයන ස්ත්ඳහා වූ ජාතික මධ්යස්ත්ථානය

තතය වියද්ම් හා ඇස්ත්තමම්න්තු වියද්ම් අතර ස්ත්ංස්ත්න්තද්නාත්මක ප්රකාශය 
2016 මද්ස්ත්ැම්බර් 31 වැනි දිමනන්ත අවස්ත්න්ත වන වර්ෂය ස්ත්ඳහා

තතය වියද්ම් ඇස්ත්තමම්න්තු 

වියද්ම්

පුද්ගල මේතන 11,257,616.53      14,000,000.00      

මවනත් පුනරාවර්තන 6,440,598.93        7,000,000.00        

ද්ැනුම් ඉහල නැංවීම හා ආයතනික ස්ත්ංවර්ධ්නය

 PhD Mphil ප්රදාන අරමුදල 68,640,031.50      111,940,000.00   
දැනුම් ප්රචාලන ප්රදාන අරමුදල 500,000.00           1,800,000.00        

මවනත්

පර්යේෂණ පරිසංවාදය 1,190,787.00        1,500,000.00        

88,029,033.96     136,240,000.00   
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