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වඩාත්ම ග ෝලීයව පිළි ත් දකුණු ආසියාගවහි දැනුම් 
ව්යවසාය වීම. 
 
 

 
 

     

   

 
 

 

 
 

 ග ෝලීය අභිගයෝ වලට මුහුණ දීම සඳහා විමසුම් මනස 

ග ෝෂණය කරන සහ දැනුම සහ කුසලතා සංවර්ධනය 

කරන තාක්ෂණික සහ ආශ්රිත ශික්ෂණයන්හි 

ප්රතිසංස්කරණාත්මක අධ්යා නය සැ යීගමන්; 

 දැනුම පිළිබඳ සීමා මායිම් පුළුල් කිරීමට සහ ජාතික 

තාක්ෂණික හැකියාවන් ඉහළ නැංවීමට ජාතිකව වැද ත් 

සහ ඉහළ බල ෑම් සහිත  ර්ගේෂණ කර ග න යාගමන්; 

 අන්තර්ජාතිකව ස්ථාන ත වූ ශ්රී ලාංකික විශ්වවිද්යාලයක් 

ගලස රජයට, කර්මාන්තයට සහ සමාජයට විගශේෂඥ 

ගසේවා සැ යීගමන්; සහ   

 ශ්රී ලංකාගේ තිරසාර, විද්යාත්මක, තාක්ෂණික, සමාජයීය 
සහ ආර්ථික සංවර්ධනයට දායක වීගමන්; 
 

දකුණු ආසියාගවහි තාක්ෂණික සහ ආශ්රිත ශික්ෂණයන්හි 

ප්රමුඛ දැනුම් ව්යවසාය වීම. 
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 උසස ් ඉග නුගමහි විශිෂ්ටත්වගේ මධ්යස්ථානයක් ගලස  

අන්තර්ජාතික පිළි ැනීම මුදුන්  මුණුවා  ැනීම 

 

 ග ෝලීය පිළි ැනීම සම  ජාතික සහ අන්තර්ජාතික 

අදාළකත්වය සහිතව  ර්ගේෂණ, නගවෝත් ාදන සහ 

ව්යවසායකත්වය තුළ විශිෂ්ටත්වය මුදුන්  මුණුවා  ැනීම 

 

 ජාතික අවශ්යතාවයට සහ කර්මාන්තගේ සහ සමාජගේ 

අභිමතාර්ථවලට ප්රතිචාර වශගයන් අධ්යා නය ස යන ප්රමුඛ 

විශ්වවිද්යාලයක් වීම 

 

 එහි ක්රියාකාරකම් තුළ විශිෂට්ත්වය මුදුන්  මුණුවා  ැනීමට 

විශ්වවිද්යාලය තුළ බුද්ධිමය සහ ග ෞතික   රිසරය ඉහළ 

නැංවීම 

 

 දිදුලන විශ්වවිද්යාලයක අවශ්යතාවය ළඟා කර  ැනීමට 

මනාව උ ත්, කුසලතා පූර්ණ සහ තෘප්තිමත් කාර්ය මණ්ඩල 

සහ ශිෂ්ය ප්රජාවක් බිහි කිරීම 

 

 උසස ් තාක්ෂණය සහ උ ගද්ශන ගසේවා පිළිබඳ ප්රමුඛ 

විගශේෂඥ  ගසේවා සැ යුම්කරුවකු බවට  ත් වීම 

 

 ශ්රී ලංකාගේ සියලු අදාළ ශික්ෂණයන් සහ උසස/්වෘත්තීය 

අධ්යා නය තුළ ප්රති ත්ති සම් ාදනගේ දී සහ ජාතික 

සංවර්ධනගේ දී රජයට උ ගද්ශකගයකු වීම 

 

 තත්ත්ව  ාලනය සහ කාර්යක්ෂම සංස්ථාපිත  ාලනය 

විශ්වවිද්යාලගේ සංස්කෘතිය බවට  ත් කිරීම 

    

ආයතනික ඉලක්ක 



iii 
 

 

   

  

නිලබලයෙන් සාමාජිකත්වෙ දරන සාමාජිකෙන්: 

 

 උ කුල ති (ස ා ති) මහාචාර්ය ඒ.ගක්.ඩබ්ලිේ ජයවර්ධන   

 නිගයෝජ්ය උ කුල ති  මහාචාර්ය ආර්.ඒ අත්තලගේ 

 පීඨාධි ති, වාස්තුවිද්යා පීඨය  මහාචාර්ය එම්.එල් ද සිල්වා 

 පීඨාධි ති, ඉංජිගන්රු පීඨය  මහාචාර්ය යූ.ජී.ඒ පුස්වෑවල (2016.02.27 දක්වා) 

මහාචාර්ය ගක්.ගක්.සී.ගක් ග ගර්රා (2016.02.28 දක්වා) 

 පීඨාධි ති, ගතොරතුරු තාක්ෂණ පීඨය පී.එම් කරුණාරත්න මහතා   

 පීඨාධි ති,  ශ්චාත් උ ාධි අධ්යයන පීඨය මහාචාර්ය එස්.ඒ.ඩී ඩයස් මහත්මිය 

 

 

විශ්ව විද්යාල ප්රතිපාදන යකොමිෂන් සභාව විසින් පත් කළ සාමාජිකෙන්:   

 

ආචාර්ය තිලක් සියඹලාපිටිය (2015.04.20 සිට) 

 

අන්තර්ජාතික බලශක්ති උ ගද්ශක සහ SLEMA ජර්නලගේ සංස්කාරක, ශ්රී ලංකා බලශක්ති 

කළමනාකරුවන්ගේ සං මගේ හිටපු ස ා ති, ශ්රී ලංකා ඉංජිගන්රුන්ගේ ආයතනගේ ආයතනික 

සාමාජික සහ බලශක්ති කාර්යක්ෂමතාව හා විදුලිබල උත් ාදන සැලසුම්කරණය පිළිබඳව විදුලි 

බල හා බලශක්ති අමාත්යාාංශගේ සහ ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලගේ ගසේවය කර ඇත.  

 

ඉංජිගන්රු මං ල පී. බී. යා ා (2015.04.20 සිට)  

 

ගයෝජිත සංවර්ධනය සඳහා වූ නිගයෝජිතායතනගේ (AfD) (නම් කළ) කළමනාකරණ අධ්යක්ෂ, 

නාවික ඉංජිගන්රු/නාවික වාස්තු විද්යාඥ; වරලත් ඉංජිගන්රු සහ ශ්රී ලංකා ඉංජිගන්රුවරුන්ගේ 

ආයතනගේ සාමාජික, එක්සත් රාජධානිගේ නාවික ඉංජිගන්රුවන්ගේ, විද්යාඥයින්ගේ හා 

කර්මාන්ත ශිල්පීන්ගේ ආයතනගේ සාමාජික සහ ශ්රී ලංකා වරලත් වෘත්තීය කළමනාකරුවන්ගේ 

ප්රාරම් ක සාමාජික.  

 

ඉංජිගන්රු සංජීව ගසේනානායක (2015.04.20 සිට) 

 

සම් ත් බැංකුව පීඑල්සී, ආසියානු ගහෝටල් හා ප්ප්රො ර්ටීස් පීඑල්සී සහ සීමාසහිත ගහේමාස් 

ෆාමසූටිකල්ස් සමා ගම් අධ්යක්ෂ, සන්ගටල්, ගන්ෂන්ස් ට්රස්ට් බැංකුගේ අධ්යක්ෂවරගයක් ගලස 

ද ලංකා ගකොමර්ෂල් බැංකුගේ විකල්  අධ්යක්ෂවරගයක් ගලස ද ගසේවය කර ඇත, ජාත්යන්තර 

මූල්ය සංස්ථාගේ ශ්රී ලංකාව හා මාලදිවයින සඳහා වූ හිටපු ගන්වාසික නිගයෝජිත ගලස ගසේවය කර 

ඇත.  

 

ඉංජිගන්රු වජිර කුලතිලක (2015.04.20 සිට) 

 

සීමාසහිත NDB කැපිටල් ගහෝල්ඩින්ේස ් (NCAP) ප්රධාන විධායක නිලධාරී, සවුත් ඒෂියන් 

ගෆඩගර්ෂන් ඔෆ් එක්ස්ගේන්ේ (SAFE) ස ා ති, එක්සත් රාජධානිගේ කළමනාකරණ 

 ණකාධිකාරීන්ගේ වරලත් ආයතනගේ සාමාජික (FCMA), CFA චාටර් ගහෝල්ඩර් සහ 

ජාත්යන්තර සංවර්ධනය සඳහා වූ එක්සත් ජන ද නිගයෝජිතායතනය (USAID), සම් ත් බැංකුව 

සහ CKN අරමුදල් කළමනාකරණය ඇතුළු ප්රධාන උ ායමාර්ගික ධුරවල ගසේවය කර ඇත. 

 

 

 

    ාලක ස ාව 



iv 
 

ඈෂ්ලි ද ගවොස ්මහතා (2015.04.20 සිට) 

 

ශ්රී ලංකා වාස්තු විද්යාඥයින්ගේ ආයතනගේ සහ බ්රිතාන්ය වාස්තු විද්යාඥයින්ගේ රාජකීය 

ආයතනගේ අධිසාමාජික, වාස්තු විද්යාඥගයක්, භූදර්ශන වාස්තු විද්යාඥගයක් සහ සංරක්ෂණය හා 

උරුම කළමනාකරණය පිළිබඳ පුහුණු වාස්තු විද්යාඥගයකි, පුරාවිද්යා ගද ාර්තගම්න්තුගේ 

උ ගද්ශන මණ්ඩලගේ සාමාජික සහ ශ්රී ලංකාගේ වනජීවී හා ස්ව ාවධර්මය ආරක්ෂා කිරීගම් 

සාංගමගේ සහ ICOMOS (ශ්රී ලංකා) හිටපු ස ා ති. 

 

සුගර්ෂ ්ෂා මහත්ා (2015.04.20 සිට) 

 

ගසගලෝන් ගබවගර්ජ් ගහෝල්ඩින්ේස ් පීඑල්සී සහ ලයන් බෘවරි (සිගලෝන්) පීඑල්සී සමා ම්වල 

අධ්යක්ෂ හා ප්රධාන විධායක නිලධාරී, කාසන් කම්බර් බැේ පීඑල්සී හා බුකිට් ඩාරාහ ් පීඑල්සී 

සමා ම්වල අධ්යක්ෂ, ශ්රී ලංකා වාණිජ මණ්ඩලගේ හිටපු ස ා ති සහ ශ්රී ලංකා වරලත් 

 ණකාධිකාරීන්ගේ ආයතනගේ අධිසාමාජික. 

 

අෂ්ගරෝෆ් ඕමාර් මහතා (2015.04.20 සිට) 

 

ශ්රී ලංකාගේ එකම විශාලම ඇඟළුම් අ නයනකරු වන බ්රැන්ඩික්ස් සමා ගම් ප්රධාන විධායක 

නිලධාරී. ශ්රී ලංකාගේ ඇඟළුම් කර්මාන්තගේ එලැවුම් උ ායමාර් යට මූලිකව සම්බන්ධ ප්රධාන 

ආයතනය වන ඒකාබද්ධ ඇඟළුම් සං ම් සංසදය (JAAF) පිහිටුවීගම් දී ඉතා වැද ත් 

කාර්ය ාරයක් ඉටු කළ අතර එම ආයතනගේ මුල් අවධිගේ දී එහි ස ා තීත්වය දැරීය. එගමන්ම 

ඔහු ශ්රී ලංකා ඇඟළුම් අ නයනකරුවන්ගේ සං මගේ  හිටපු  ස ා ති වන අතර ඇඟළුම් 

කර්මාන්තය ගවනුගවන් නිරන්තරගයන් මැදිහත් වන තැනැත්ගතකි. 

 

මගනෝහර ද සිල්වා මහතා (2015.05.12 සිට) 

 

ජනාධි ති නීතිඥ, නීති ගකොමිසගම් සහ නීති ආධාර ගකොමිෂන් ස ාගේ සාමාජික, නීති අධ්යයන 

ස ාගේ හිටපු සාමාජික, ගමොරටුව විශ්වවිද්යාලගේ නීතිය පිළිබඳ බාහිර කථිකාචාර්ය. 

 

ගීතාංජලී රූපිකා රණවක මහත්මිය (2015.08.27 සිට) 

 

2012 වසගර් සිට ශ්රී ලංකා ජාතික බුද්ධිමය ගද් ළ කාර්යාලගේ අධ්යක්ෂ ජනරාල්, ජාතික 

ගල්ඛනාරක්ෂක ගද ාර්තගම්න්තුව හා ගර්ගු ගද ාර්තගම්න්තුව පිළිබඳ සංගශෝධන ගයෝජනා කිරීම 

සඳහා වූ කමිටුගේ සාමාජික, ගවනත් රාජ්ය ආයතන කී යකම කමිටු සාමාජික , සහ  සුගිය වසර 

4 ඇතුළත WIPO සහාය ඇතිව NIPO හි ව්යා ෘති කී යක්ම ක්රියාත්මක කරන ලදී. 

 

   

සනාතන සභාව විසින් පත් කළ සාමාජිකෙන්:  මහාචාර්ය එම්.එස් මානවඩු 

           මහාචාර්ය පී.ජී.ආර් ධර්මරත්න  

 

යේඛකාධිකාරි (යේකම්):   ඒ.එල් ජවුෆර් සදීක් මහතා  

 

මූල්යාධිකාරි (ආරාධනෙ මත):     ගක්.ඒඩී පුෂ් කීර්ති මහතා  

 



v 
 

  මහාචාර්ය ආනන්ද ජයවර්ධන  

 

 

   

   

මමොරටුව විශ්වවිද්යාලය, අද වන විට ශ්රී ලංකාමේ හ ොඳම විශ්වවිද්යාලවලින් එකක් මලස කීර්තිය ලබා මෙන ඇත. 
අධ්යාපනය සම්බන්ධ්ව ගත් කල, කීර්තිමත් මලෝක පූජිත විශ්වවිද්යාලයක ඕනෑම පශ්චාත් උපාධි වැඩසටහනක් 
සඳහා පසුමවන් ඇතුළත් විය හැකි සහ අධ්යයන හා පරිචය යන මදකින්ම අන්තර්ජාතිකව කීර්තිමත් උසස් 
විශ්වවිද්යාලයකින් බිහිවූ උපාධිධාරීන් මමන් දක්ෂ මලස  කටයුතු කළ හැකි - තාක්ෂණ ක්මෂේත්රවල “ඉතා උසස් 
උපාධිධාරීන් බිහි කිරීමට” විශ්වවිද්යාලය මහත් මවමහසක් දරයි.   ඒ අනුව මමොරටුව විශ්වවිද්යාලමේ ප්රධාන 
ඉලක්කය වන්මන් අධ්යාපනික අතින් ඉතා සාර්ථක, ආත්ම විශ්වාසමයන් යුත්, නම්යශීලී, උපාධිය ලැබීමමන් පසු 
ඉතා ඉක්මනින් රැකියාවක නිරත විය හැකි, ජාත්යන්තර වශමයන් ගුණාත්මක තත්වමේ සිටින උපාධිධාරීන් බිහි 
කිරීම සහ එමමන්ම ඔවුන් උපාධි ලබන විට අමේ ශිෂ්යයන් හුමදක් “රැකියා මසොයන්නන්” මනොව “රැකියා 
නිර්ම්ාපකයන්” බවට පත්වීමට පුහුණු කිරීමයි. අපමේ මබොමහොමයක් නව උපාධිධාරීන්මේ වාර්ෂික වැටුපටත් වඩා 
අඩු මුදලක් වන එක් ශිෂ්යහෙක් සඳ  ඇහමරිකානු හ ොලර් 9000 ක පමණ පිරිවැෙකින් (පුනරාවර්තන) 
ඉංජිමන්රු ශිල්පය, වාස්තු විද්යාව, ප්රමාණ සමීක්ෂණය, සැලසුම්කරණය, නෙර හා ග්රාම් නිර්මාණකරණය, 
පහසුකම් කළමනාකරණය, මතොරතුරු තාක්ෂණය සහ ප්රවාහනය හා පහසුකම් කළමනාකරණය ආදී අංශවල 
රැකියාවල නිරත විය හැකි, මෙෝලීය වශමයන් ඉතා උසස් ගුණාත්මක උපාධිධාරීන් මමොරටුව විශ්වවිද්යාලය බිහි 
කරන බව උද්දීපනය මකොට දැක්විය යුතුය.   

විශ්වවිද්යාලය ක්රමමෝපාය සැලසුම්කරණය සහ මබොමහෝ මූලාරම්භයන් ක්රියාවට නැංවීම මගින් ශ්රී ලංකාව “දැනුම් 
මධ්යස්ථානයක්” බවට පත් කිරීමට දායක වන අතරතුර අප රමේ ආර්ථික සංවර්ධනමේදී ක්රියාකාරී 
සහභාගිවන්මනකු වීම පිණිස ඉලක්ක කීපයක් පිහිටුවා ඇත. 

2016 වසර අවසාන වන විට, එකම පරිශ්රය තුළ UOM හි 8035 ක ශිෂ්ය ප්රජාවක් ද ITUM හි 1050 ක NDT ශිෂ්ය 
ප්රජාවක්ද සිටියේය.   

මමොරටුව විශ්වවිද්යාලය 2016 මනොවැම්බර් මාසමේදී 2015 උ.මප. ශිෂ්ය කණ්ඩායමමන් ශිෂ්යයන් 1575ක 
කණ්ඩායමක් බඳවා ෙන්නා ලදී. එය කාලය හැරුණු මකොට වූ යම් දැඩි ඉඩකඩ සීමා මනොසලකා සිදු කමළේ 
මමොරටුව විශ්වවිද්යාලය නව බඳවා ෙැනීම සඳහා අධ්යයන වැඩසටහන් ඇරඹීම සම්බන්ධව අමනකුත් මබොමහෝ 
විශ්වවිද්යාලවලට වඩා ඉදිරිමයන් සිටිමිනි 

අපමේ උපාධි වැඩසටහන් සඳහා ශිෂ්යයන් සහ මදමාපියන්මේ වැඩි වන ඉල්ලුම ළඟා කර ෙැනීමට පසුගිය වසර 
දහයක කාලය තුළ වාර්ෂිකව බඳවාෙන්නා ශිෂ්යයන්, සමස්තයක් මලස 39% කට වඩා සහ මතොරතුරු තාක්ෂණ 
පීඨමේ බඳවා ෙැනීම 180% කින් වැඩි කරමින් සිටින බව සැලකිල්ලට ෙත යුතු වැදෙත් කරුණකි 

පසුගිය වරස දහයක කාලය තුළ ඉහළ ගිය වාර්ෂික බඳවා ෙැනීම් සහ සීමිත පහසුකම් සමඟ මමොරටුව 
විශ්වවිද්යාලය විසින් එහි සියලු උපාධිධාරීන්මේ අදාළත්වය හා ගුණාත්මකභාවය අඛණ්ඩව පවත්වා ෙැනීමට සහ 
වැඩිදියුණු කිරීමට සමත්වී ඇත. 

 
2016 වසමර් දී, අවසන් විභාෙයට මපනී සිටි 1318 ක් වූ මුළු ශිෂ්ය සංඛ්යාව අතුරින් සිසුන් 1250 (94.8%) සිය 
පළමු උපාධිය හිමිකර ෙැනීම සඳහා දක්වන ලද අවම කාල පරිච්මේදය තුළ උපාධිය හිමි කර ෙත්හ. 2016 වසමර් 
මපොදු උපාධි ප්රදාමනෝත්සවමේ දී පිරිනමන ලද පශ්චාත් උපාධි ඇතුළු, මුළු උපාධි සංඛ්යාව 1611 ක් වූ අතර එයින් 

 උපකුලපතිතුමාමේ පණිවිඩය 



vi 
 

උපාධි 1299 ක් ප්රථම උපාධි වූ අතර 312 ක් පශ්චාත් උපාධි විය. පසුගිය වසරට සාමේක්ෂව මමය ප්රථම 
උපාධිධාරීන්මේ 9% ක සහ පශ්චාත් උපාධිධාරීන්මේ 24% ක වැඩි වීමකි. 

 
එහි කාර්ය මණ්ඩලය හා ශිෂ්යයන් සිය කාර්යසාධනය හරහා ජාතිකව සහ මලොව පුරා ක්මෂේත්ර රාශියකින් ලබා 
මෙන ඇති පිළිෙැනීම් අනුව 2016 වසමර්දී ද මමොරටුව විශ්ව විද්යාලය එහි විශිෂ්ට කාර්යසාධනය ඉදිරියට මෙන 
යන ලදී.   

මමොරටුව විශ්වවිද්යාලය 2016 වසර තුළ ජාත්යන්තරකරණය මකමරහි විමශේෂ අවධාරණයක් ලබා දීම ද ඉදිරියට 
කරමෙන යන ලදී.   
 

පසුගිය වසර කිහිපය තුළ මමොරටුව විශ්වවිද්යාලය අත් කරමෙන ඇති ජයග්රහණ රජය, උසස් අධ්යාපන 
අමාත්යාාංශය සහ විශ්වවිද්යාල ප්රතිපාදන මකොමිෂන් සභාව විසින් සැලකිල්ලට ෙනු ඇතැයි ද විශ්වවිද්යාලමේ 
ක්රයම්ෝපායික සැලැස්මම් ඉලක්ක හා අරමුණු ඉටු කර ෙැනීමට හා “ව ාත්ම හ ෝලීෙව පිළි ත් දකුණු ආසිොහවහි 

දැනුම් ියවසාෙ බිට පත් වීම” සඳ ා වූ එහි දැක්ම සාක්ෂාත් කර  ැනීම පිණිස ස ාෙ වනු ඇතැයි ද අවංකවම 

බලාහපොහරොත්තු විමි.  
 
 
 
 
 

මහාචාර්ය ආනන්ද ජයවර්ධන, 

උපකුලපති, 

මමොරටුව විශ්වවිද්යාලය, ශ්රී ලංකාව. 
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1 වගුව-ම ොරටුව විශ්වවිද්යාලමේ පීඨ සහ  අධ්යයන ාංශ 

 

ඉාංජිමේරු පීඨය  

රසායනික හා පිරිසැකසුම් ඉංජිනේරු අධ්යයනාංශය  

සිවිල් ඉංජිනේරු අධ්යයනාංශය  

පරිගණක විද්යා හා ඉංජිනේරු අධ්යයනාංශය 

භූ සම්පත් ඉංජිනේරු අධ්යයනාංශය 

විදුලි ඉංජිනේරු අධ්යයනාංශය  

විද්යුත් හා විදුලි සංන ශ ඉංජිනේරු අධ්යයනාංංශය 

තාක්ෂණ කළමනාකරණ අධ්යයනාංශය 

ද්රව්ය විද්යා හා ඉංජිනේරු අධ්යයනාංශය 

කාර්මික ඉංජිනේරු අධ්යයනාංශය  

ගණිත අධ්යයනාංශය 

ඇඟලුම් සහ නරදිපිළි තාක්ෂණ අධ්යයනාංශය  

ප්රව්ාහන හා කාර්ය සම්පාද්යන කළමනාකරණ 
අධ්යයනාංශය 

භාෂා පීඨය  
 

ව ස්තුවිද්යා පීඨය  

ව්ාස්තුවිද්යා අධ්යයනාංශය  

නගර හා ග්රාම සැුසුම් අධ්යයනාංශය 

නගොඩනැගිලි ආර්ථික විද්යා අධ්යයනාංශය  

අනුකලිත සැුසුම් අධ්යයනාංශය 
 
මතොරතුරු ත ක්ෂණ පීඨය  

නතොරතුරු තාක්ෂණ අධ්යයනාංශය 

පරිගණන ගණිත අධ්යයනාංශය 

අේතර්ශික්ෂණ අධ්යයන අධ්යයනාංශය 
 

උප ධි අධ්යයන පීඨය 

 

 

 

 

   

   

 1960 දී කටුබැ න  පිහිටුව්න ුද්ය ප්රානයිගික තාක්ෂණ ආයතනයස සහ 1966 දී පිහිටුව්න ුද්ය ුංකා තාක්ෂණ 

විද්යාුයස පසුව් පිහිටුව්න ුද්ය නමොරටුව් විශ්ව්විද්යාුය (UOM) 1972 නපබරව්ාරි මස 15ව්න දින කටුබැ ද්ය 

මණ්ඩපනේ දී කසයුතු ආරම්භ කරන ුදී. 

 
1978 අංක 16 ද්යරන විශ්ව්විද්යාු පනනත් විධිවිධානව්ුස අනුව් ශ්රී ුංකා විශ්ව්විද්යාුනේ කටුබැ ද්ය මණ්ඩපය එහි 
ව්ර්තමාන සංස්ථාගත නම ව්න “නමොරටුව් විශ්ව්විද්යාුය, ශ්රී ුංකාව්” යේන සහිතව් ස්ව්ාධීන විශ්ව්විද්යාුයක 
තත්ත්ව්ය හිමි කර ගේනා ුදී.   
 
 2016 ව්සර අව්සාන ව්න විස, නමොරටුව් විශ්ව්විද්යාුය ව්ාස්තුවිද්යා, ඉංජිනේරු,නතොරතුරු තාක්ෂණ සහ උපාධි 
අධ්යයන යන පීඨ හතරිේ යුක්ත විය. උපාධි අධ්යයන පීඨය පශ්චාත් උපාධි සහ පර්නේෂණ උපාධි ප්රව්ර්ධනය 
කිරීම පිණිස 2015 ජනව්ාරි මස ස්ථාපිත කරන ුදී. 2016 ව්සර අව්සානය ව්න විස විශ්ව්විද්යාුනේ උපායමාර්ගික 
කළමනාකරණ සැුැස්මස අනුව් නව් ව්යාපාර පිඨයක් 
ස්ථාපිත කිරීමස කසයුතු කරන ුදී.  2016 ව්සර 
අව්සානනේදී, විශ්ව්විද්යාු ප්රතිපාද්යන නකොමිෂේ සභාව් 
(UGC) මගිේ නතිරා ගත් සිසුේ සඳහා ප්රථම උපාධි 
පාඨමාුා එනකොුහක් (11) පිරිනමන අධ්යයන 
අධ්යයනාංශ විස්සක් (20) (1 ව්ගුව් බුේන) 
විශ්ව්විද්යාුය සතුවිය.  පිරිව්ැය අයකර ගැනීනම් පද්යනමක 
මත නමම අධ්යයනාංශ 20 පශ්චාත් උපාධි පාඨමාුා 
පනහකස (50) අධික සංඛ්යාව්ක් පව්ත්ව්ා නගන යයි. ඉේ 
2016 ව්සනර්දී ව්ැඩසසහේ 44 ක් පව්ත්ව්ා ඇති අතර නව් 
පශ්චාත් උපාධි ව්ැඩසසහේ කිහිපයක් ඇතුළුව් 
ව්ැඩසසහේ 22 ක් සඳහා නව් ඇතුළත් කර ගැනීම් ුබා 
නගන ඇත. 
 
නමම පසුබිම සමඟ, නමම සමානුිචනය පළමුව් 
නමොරටුව් විශ්ව්විද්යාුනයහි උසස් අධ්යාපනය සඳහා ව්ැඩි 
වූ ප්රනේශය සහ 2016 ව්සර තුළ විශ්ව්විද්යාුනේ ජයග්රහණ 
සහ පිළිගැනීම් නද්යස බුයි.  ඉේ අනතුරුව් එය ක්රනමිපාය 
සැුසුම්කරණ අංශ, ප්රාග්ධනධන ආනයිජන, නනව්ිත්පාද්යනීය 
සහ ව්යව්සායක උපාධිධාරීේ බිහි කිරීම, විශ්ව්විද්යාු-
කර්මාේත අේතර්ක්රියා, තත්ත්ව් ආරක්ෂණය සහ 
පර්නේෂණ පැතිකඩ සහ ජාත්යේතරකරණය ව්ැඩිදියුණු 
කිරීනම් අනේ ප්රයත්න නද්යස බුයි.  විශ්ව්විද්යාුනේ 
ක්රනමිපාය සංව්ර්ධනයස බාධාව්ක් ව්න සංනරිධක පිලිබඳ 
නකටි ප්රකාශයක් සමඟ සමානුි චනය අව්සේ ව්නු ඇත. 

1.1 විශ්වවිද්යාල අධ්යාපනයට ඇ ි ප ළුල් ප රවේශශ  

2000 ව්සනර් දී, නමොරටුව් විශ්ව්විද්යාුය නපරදී ඉංජිනේරු 
පීඨනේ නකොසසක් වූ ජාතික තාක්ෂණ ඩිේනුිමා (NDT) 
ව්ැඩසසහන විශ්ව්විද්යාුනයේ නව්ේව් පිරිනැමීම සඳහා 
නමොරටුව් විශ්ව්විද්යාුනේ තාක්ෂණ ආයතනය (ITUM) 
පිහිටුව්න ුදී එම කාුනේ දී විශ්ව්විද්යාුය තුළ 
ඉංජිනේරු සහ ව්ාස්තු විද්යා නුස පීඨ නද්යකක් තිබූ අතර 
උපාධි අනේක්ෂක ශිෂය සංඛ්යාව් 2300 ක් විය. ජාතික 
තාක්ෂණ ඩිේනුිමාව් (NDT) සඳහා ශිෂයයේ 1050 ක් 
සහභාගී වූහ. ඉංජිනේරු පීඨය මගිේ විෂය ක්නෂේත්ර 
නව්යක් සම්බේධව් එක් ඉංජිනේරු විද්යානේදී උපාධියක් 
පිරිනැමූ අතර ව්ාස්තු විද්යා පීඨය මගිේ නිර්මිත පරිසරය 
පිළිබඳ විද්යානේදී උපාධිය සහ ප්රමාණ සමීක්ෂණය පිළිබඳ 
විද්යානේදී උපාධිය නුස උපාධි නද්යක පිරිනැමීය.  

1. විශ්ව්විද්යාල ක්රියාකාරකම් සමානුිචනය 
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2016 ව්සර අව්සානය ව්න විස, නමොරටුව් විශ්ව්විද්යාුය තුළ 8035ක් වූ ශිෂය ප්රජාව්ක් සිටි අතර එම පරිශ්රනයහිම 
ITUM සහ NDTහි ශිෂය ප්රජාව් 1050ක් විය ඉංජිනේරු පීඨය මගිේ ඉංජිනේරු විද්යානේදී උපාධිය (විනශේෂ 
ශික්ෂණ ද්යහයක්), ප්රව්ාහන හා කාර්ය සම්පාද්යන කළමනාකරණය පිළිබඳ විද්යානේදී උපාධිය සහ නමිස්තර 
නිර්මාණය හා නිෂප්ාද්යන සංව්ර්ධනය පිළිබඳ විද්යානේදී  උපාධිය නුස උපාධි ව්ර්ග තුන පිරිනැමීය.   

ව්ාස්තු විද්යා පීඨය මගිේ ව්ාසත්ු විද්යා පිළිබඳ විද්යානේදී, සැුසුම්කරණය පිළිබඳ විද්යානේදී, ප්රමාණ සමීක්ෂණය 
පිළිබඳ විද්යානේදී, පහසුකම් කළමනාකරණය පිළිබඳ විද්යානේදී, නගර හා ග්රාම සැුසුම්කරණය පිළිබඳ විද්යානේදී 
සහ භූ ද්යර්ශන ව්ාස්තු විද්යාව් පිළිබඳ විද්යානේදී යන විද්යානේදී උපාධි ව්ැඩසසහේ හය පිරිනැමීය. නතොරතුරු 
තාක්ෂණ පීඨය මගිේ නතොරතුරු තාක්ෂණය පිළිබඳ විද්යානේදී උපාධිය සහ නතොරතුරු තාක්ෂණය හා 
කළමනාකරණය පිළිබඳ විද්යානේදී උපාධිය යන උපාධි ව්ැඩසසහේ නද්යක පිරිනැමීය.   නමම සියලු ව්ැඩසසහේ 
ව්සර 4ක නගෞරව් උපාධි ව්ැඩසසහේය.  නමයස අමතරව්, නතොරතුරු තාක්ෂණ පීඨය මගිේ හවුල්කාර 
ආයතනව්ු සහාය ද්ය ඇතිව් බාහිරව් සපයේනා වූ ව්ැඩසසහනක් නුස නතොරතුරු තාක්ෂණනේදී උපාධි 
ව්ැඩසසහන (BIT) පිරිනැමීය.     

නව් බඳව්ා ගැනීම සඳහා අධ්යයන ව්ැඩසසහේ ඇරඹීම සම්බේධව් අනනකුත් නබොනහි විශ්ව්විද්යාුව්ුස ව්ඩා 
ඉදිරිනයේ සිටිමිේ ද්යැඩි ඉඩකඩ සීමා නනොසුකා ඇතැම් නපොනරොත්තු කාු අල්ුා ගනිමිේ නමොරටුව් 
විශ්ව්විද්යාුය මගිේ 2016 නනොව්ැම්බර් මාසනේදී 2015 උ.නප. ශිෂය කණ්ඩායනමේ ශිෂයයේ 1575ක 
කණ්ඩායමක් බඳව්ා ගේනා ුදී.  නමම ප්රමාද්ය වූ බඳව්ා ගැනීම ජාතික විශ්ව්විද්යාු ප ධතියස තර්ජනයක් ව්න 
අතර ප්රමාද්යයේ පිරිමසා ගැනීමස 2016 උසස් නපළ ඇතුළත් කර ගැනීම 2017 අනගිස්තු/සැේතැම්බර් ව්කව්ානුනේ 
සිදු කිරීමස විශ්ව්විද්යාු ප්රතිපාද්යන නකොමිසම් සභාව් හා එක්ව් කසයුතු සුද්යානම් කරමිේ සිටී. 

අපනග්ධන උපාධි ව්ැඩසසහේ සඳහා ශිෂයයේ සහ නද්යමාපියේනග්ධන ව්ැඩි ව්න ඉල්ලුම සපුරා ගැනීමස විශ්ව්විද්යාුය 
මගිේ පසුගිය ව්සර ද්යහයක කාුය තුළ ව්ාර්ෂිකව් බඳව්ා ගේනා ශිෂයයේ, සමස්තයක් නුස 39% කස ව්ඩා ව්ැඩි 
ප්රමාණයකිේ සහ නතොරතුරු තාක්ෂණ පීඨනේ බඳව්ා ගැනීම 180% කිේ ව්ැඩි කරමිේ සිටින බව් අව්ධාරණය කළ 
යුතුය. පසුගිය ඇතුළත් කර ගැනීම් ද්යහය පුරා උපාධි අනේක්ෂක ශිෂයයේ සැුකිල්ුස ගනිමිේ පීඨ තුනස ශිෂය 
ඇතුළත් කර ගැනීම් රසා 1 රූප සසහන මඟිේ නපේනුම් කරයි. Z ුකුණ පිළිබඳ ගැසලුව් නහේතු නකොස නගන 
ශිෂයයේස සිදු වූ අසාධාරණය සමථයකස පත් කිරීමක් නුස දුේ අධිකරණ තීේදුව් නහේතුනව්ේ විශ්ව්විද්යාුයස 
ඉමහත් දුෂක්රතා මැද්ය අතිනර්ක ශිෂයයේස පහසුකම් සැුසීමස සිදුවූ 2011/2012 අධ්යයන ව්ර්ෂය විනශේෂ 
ව්ර්ෂයක් විය.  
 

1 රූප සටහන – පසුගිය වසර දහය තුළ පීඨවලට ව ර්ෂික ශිෂ්ය බඳව  ගැනීම්. 

  

  

  

   ව්ාස්තු විද්යා 

   ඉංජිනේරු 

   නත්ොරතුරු ත්ාක්ෂණය 

ශි
ෂ්
ය
 
් 
 ස
ඛ්
ය
ාව

 

 

බඳව්ා ගැනීම 



3 

 

 
 
 
 
 
නමොරටුව් විශ්ව්විද්යාුය විව්ෘත හා දුරස්ථ අධ්යයන ක්රමනේ (ODL) සිය පළමු බාහිර උපාධි පාඨමාුාව් ව්න 
නතොරතුරු තාක්ෂණය පිළිබඳ ප්රථම උපාධි පාඨමාුාව් (BIT) 2006 ව්සනර් දී ආරම්භ කරන ුදී. නමොරටුව් 
විශ්ව්විද්යාුය සඳහා වූ ප්රධාන සැුැස්ම මඟිේ නමම විව්ෘත හා දුරස්ථ අධ්යයන ක්රමය උසස් නපළ සුදුසුකම් ුත්, 
විනශේෂනයේම ගම්බද්ය ප්රන ශව්ු සිසුේ විශාු සංඛ්යාව්කස විශ්ව්විද්යාුය මඟිේ පිරි නමන උසස් ගුණාත්මක 
අධ්යාපනයස ප්රනේශ වීමස ඇති හැකියාව් කැපී නපනනන නුස ඉහළ ද්යමේනා වූ ක්රමයක් නුස හුනනා ගනී.  
විව්ෘත හා දුරස්ථ අධ්යයන නක්ේද්රනේ (CODL) කසයුතු හා පාුනය පිළිබඳ ගුණාත්මක දියුණුව්ක් අනේක්ෂානව්ේ 
2012 ව්සනර් සැේතැම්බර්ව්ු විසි එක්ව්න ශත ව්ර්ෂය සඳහා උසස් අධ්යාපන ව්යාපෘතිය (HETC) යසනත් උසස් 
අධ්යාපන අමාතයාංශනයේ ුද්ය රු. මිලියන 20ක ප්රද්යානයත් සමඟ විව්ෘත හා දුරස්ථ අධ්යයන නක්ේද්රනේ 
ක්රියාකාරකම් පුළුල් කරමිේ ඇත. නමම ප්රද්යානය යසනත් ුද්ය අරමුද්යල් ව්ැඩි ව්ශනයේ 2014 - 2016 ව්සරව්ුදී ව්ැය 
කරන ුදී. නමම නතොරතුරු තාක්ෂණය පිළිබඳ විද්යානේදී උපාධි (BIT) ව්ැඩසසහන ප්රධාන ව්ශනයේ පිළිගත් 
හවුල්කාර සංවිධාන හරහා ුබා නද්යන අතර එය ගුණත්ව්ය සහතික කර ශිෂය සංඛ්යා පාුනය කරන නිසා නමම 
නමොඩුය නව්නත් නබොනහි විශ්ව්විද්යාු මගිේ පිරිනමන බාහිර උපාධිව්ුස ව්ඩා නව්නස් නේ.  2016 ව්සනර්දී 
නමම ව්ැඩසසහන සඳහා බඳව්ා ගැනීම 280ක් වූ අතර 2016 ව්සර අව්සානය ව්න විස නමම ව්ැඩසසහන හද්යාරන 
ලියාපදිංචි ශිෂයයක් 369ක් විය.   
 
1.2 ජ ග්රහ  සහ සම්මාට 
 
පසුගිය ව්සර ද්යහයක කාුය තුළ සැුකිය යුතු නුස ඉහළ ගිය ව්ාර්ෂික බඳව්ා ගැනීම් නනොසුකා සහ සීමිත 
පහසුකම් සමගිේ නමොරටුව් විශ්ව්විද්යාුය මගිේ එහි සියලු උපාධිධාරීේනග්ධන අද්යාළත්ව්ය හා ගුණාත්මකභාව්ය 
අඛණ්ඩව් පව්ත්ව්ා ගැනීමස සහ ව්ැඩිදියුණු කිරීමස සමත්වී ඇත. 2016 ව්සනර් සිදු කළ උපාධිධාරීේනග්ධන 
නසේව්ානියුක්ති රසාව් පිළිබඳ නිරීක්ෂණ සමීක්ෂණයස අනුව් නමොරටුව් විශ්ව්විද්යාුනේ උපාධිධාරීේ සම්බේධව් 
කර්මාේතය හා එහි නසේව්ානයිජකයේ අතර විශාු ඉල්ලුමක් ඇති බව් නපේනුම් කරමිේ, උපාධි ප්රද්යානනිත්සව් 
අව්ස්ථානේ දී සියලු උපාධිධාරීේනගේ 94.3%ක් ද්ය ඉංජිනේරු උපාධිධාරීේනගේ 95.5%ක් ද්ය, ව්ාස්තුවිද්යා සහ 
ප්රමාණ සමීක්ෂණ උපාධිධාරීේනගේ 100%ක් ද්ය, නතොරතුරු තාක්ෂණ උපාධිධාරීේනගේ 97.4%ක් ද්ය රැකියාව්ු 
නියුක්ත වූ බව් ව්ාර්තා විය. 2 රූප සසහන නමොරටුව් විශ්ව්විද්යාුය මඟිේ පව්ත් ව්නු ුැබූ එක් එක් ප්රථම උපාධි 
ව්ැඩසසහේව්ු නසේව්ානියුක්ති භාව්ය පිළිබඳ අනුපාත නපේනුම් කරයි.  
 
2016 ව්සනර් දී අව්සේ විභාගයස නපනී සිටි , 1318ක් වූ මුළු ශිෂය සංඛ්යාව් අතුරිේ සිසුේ 1250ක් (94.8% ක්) 
ප්රථම උපාධිය හිමි කර ගැනීම සඳහා ව්න අව්ම කාු පරිච්නේද්යය තුළ උපාධිය හිමි කර ගත්හ. 2016 ව්සනර් නපොදු 
උපාධි ප්රද්යානනිත්සව්නේ දී පිරිනමන ුද්ය පශ්චාත් උපාධි ඇතුළුව්, මුළු උපාධි සංඛ්යාව් 1611ක් වූ අතර එයිේ 
උපාධි 1299ක් ප්රථම උපාධි සහ 312ක් පශ්චාත් උපාධි විය.  නමය නපර ව්සර සමග සසඳන කු ප්රථම උපාධිව්ු 
9%ක සහ පශ්චාත් උපාධිව්ු 24%ක ව්ැඩි වීමකි. 
 
2016 ව්සනර්දී නමොරටුව් විශ්ව්විද්යාුය එහි කාර්ය මණ්ඩුය හා ශිෂයයේ සිය කාර්යසාධනය හරහා ජාතික සහ 
ජාත්යේතර ව්ශනයේ ක්නෂේත්ර රාශියකිේ ුබා නගන ඇති සම්මාන අනුව් එහි විශිෂ්ස කාර්ය සාධනය ඉදිරියස 
නගන යන ුද්ය අතර සමහර කැපී නපනනන ඒව්ා සමහරක් පහත ද්යක්ව්ා ඇත.  

2 රූප සටහන – විවිධ ප ඨ  ල වල  මසේව නියුක්ති භ වය පිළිබඳ අනුප ත 
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ජාත්යේතර සම්මාන: 
 

 ව්ාස්තු විද්යාඥ ආචාර්ය එේ. නපනර්රා මහතා විසිේ ආසියානු ව්ාස්තු විද්යා කුාපීය කවුේසිුය මගිේ 
පිරිනමනු ුබන නැගී එන ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පීේ සඳහා ව්න 2016 ව්ාස්තු විද්යා ආසියා සම්මානය දිනා 
ගත්නත්ය. එනමේම ඔහුව් 2016 ව්සර සඳහා ඉේදියානේ AD-ARCHITECTURAL DIGEST 
ආයතනය මගිේ පිරිනමන ුද්ය ව්ාස්තු විද්යාව් සහ නිර්මාණකරණය පිළිබඳ ව්ඩාත්ම බුපෑම් කළ හැකි 
නම්ව්ලිේ එකක් නුස ඔහු නතිරා ගේනා ුදී. 

 

 මහාචාර්ය ඒ.නක්.ඩබ්ලිේ. ජයව්ර්ධන මහතා විසිේ 2016 ව්සනර් නුික අධ්යාපන සම්නම්ුනය, CMO 
කවුේසිුය සමග ආසියානේ CMO මගිේ පිරිනමනු ුබන   7 ව්න ආසියානේ අධ්යාපන විශිෂ්සතා 
සම්මානය දිනා ගත්නත්ය. 
 

 ආචාර්ය ආර්. හල්ව්තුර මහතා විසිේ 2016 ව්සනර් Energy Globe පද්යනම මගිේ පිරිනමන ුද්ය Energy 
Globe ජාතික සම්මානය දිනා ගත්නත්ය. 
 

 පළමු ව්රස සහභාගීව්න නමොරටුව් විශ්ව්විද්යාුනයේ (UOM) කණ්ඩායමක් විසිේ සම්මාන තුනක් දිනා 
ගත්නත්ය – ුේඩේ නගරනේදී එ.රා. යාේත්රික ඉංජිනේරුව්ේනග්ධන ආයතනය මගිේ පිරිනමන 2016 
ව්සනර් IMechE ශිෂය න ිමියුුා නමිසර් රථ තරඟනේදී නහොඳම රියදුරු, නහොඳම නව්කයා සහ නහොඳම 
කණ්ඩායම සඳහා සම්මාන.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ආචාර්ය ව්යිඩබ්ලිේආර් අමරසිංහ මහත උපනද්යස් ුබා දුේ සිසුේ 
තිනද්යනනකුනගේ සමේවිත කණ්ඩායමක් විසිේ නව්සීුේතනේ 
පැව්ති ශ්රව්ණාබාධ සහිත පු ගුයේ නව්නුනව්ේ එ.රා. යාේත්රික 
ඉංජිනේරුව්ේනග්ධන ආයතනය මගිේ ප්රද්යානය කළ 2016 IMechE 
ආසියානු පැසිෆික් කුාපීය නිර්මාණාත්මක තරඟාව්ලිනේ ද්යකුණු 
ආසියානු කුාපීය අව්සේ තරඟනේ ප්රථම ස්ථානය දිනා 
ගත්නත්ය. 

 

  “Bit Masters” නමැති ශිෂය කණ්ඩයමක් විසිේ  මයික්රනසො ්් 
ආයතනය මගිේ ප්රද්යානය කළ මයික්රනසො  ්් ඉමැජිේ කුසුාන 
නුික ම්සනම් අව්සේ තරඟනේදී නනව්ොත්පාද්යන කාණ්ඩනේ 2 
ව්න ස්ථානය දිනා ගත්නත්ය.  
 

 ශිෂය කණ්ඩායමක් විසිේ IIT කාේපූර් ව්ාර්ෂික තාක්ෂණික සහ 
ව්යව්සායකත්ව් උනළු ව්න නසක්රිටි මගිේ ප්රද්යානය කළ 
ජාතයාේතර   ස්ව්යං පාුන නරොනබිටික් අයෝනයිගිතාව්ය 2016 
හි 1 ව්න ස්ථානය දිනා ගත්නත්ය. 
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ප්රතීතන සංචාරය 

 ස්පාඤඤ්නේ පිහිටි විශාුතම මහජන පර්නේෂණ ආයතනය ව්න නකොේනසේනජි සුපීරියර් ඩි 
ඉේනව්ස්ටිනග්ධනෂේස් සයිටිෆිකාස් (CSIC) ආයතනයස අයත් විශාුතම පර්නේෂණ කණ්ඩායමක් ව්න 
සයිබර්නමට්රික්ස් ුැබ් මඟිේ නමොරටුව් විශ්ව්විද්යාුනේ ඩිජිසල් සුරක්ෂිතාගාරය ශ්රී ුංකානේ අංක 1 
සුරක්ෂිතාගාරය නුස ුැයිස්තුගත කර ඇත. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 ජාතික සම්මාන: 
 

 නමොරටුව් විශ්ව්විද්යාුය මගිේ ශ්රී ුංකා ඉංජිනේරුව්රුේනග්ධන ආයතනනේ ව්ාර්ෂික TECHNO ඉංජිනේරු 
ප්රද්යර්ශනනේ දී ප්රධාන ව්ශනයේම ඉංජිනේරු පිඨනේ පර්නේෂණ සහ සංව්ර්ධන ක්රියාකාරකම් ප්රද්යර්ශනය 
කරමිේ විශ්ව්විද්යාු කාණ්ඩනේ නහොඳම නව්ළඳ කුටියස හිමි රේ සම්මානය දිනා ගේනා ුදී.  

 මහාචාර්ය සී. ජයසිංහ මහත්මිය විසිේ 2016 ව්සනර් ඉංජිනේරු, ව්ාස්තුවිද්යා, ප්රමාණ සමීක්ෂණය සහ 
නතොරතුරු තාක්ෂණය ඇතුළු තාක්ෂණික සහ සම්බේධිත විද්යාව්ු ව්ඩාත්ම කැපී නපනනන නජයෂ්ඨ 
පර්නේෂක සඳහා ව්න CVCD විශිෂ්සතා සම්මානය දිනා ගත්නත්ය.  

 ආචාර්ය ආර් හල්ව්තුර මහතා විසිේ 2016 ව්සනර් ඉංජිනේරු, ව්ාස්තුවිද්යා, ප්රමාණ සමීක්ෂණය සහ 
නතොරතුරු තාක්ෂණය ඇතුළු තාක්ෂණික සහ සම්බේධිත විද්යාව්ු ව්ඩාත්ම කැපී නපනනන තරුණ 
පර්නේෂක සඳහා ව්න CVCD විශිෂ්සතා සම්මානය දිනා ගත්නත්ය. 

 ශිෂය කණ්ඩායමක් විසිේ නමොබිනසල් ශ්රී ුංකා සමාගම මගිේ ප්රද්යානය කරන Google IO Extended 
Hackathon – 2016 තරඟනේදී 1 ව්න ස්ථානය දිනා ගත්නත්ය. 

 ශිෂය කණ්ඩායමක් විසිේ ශ්රී ුංකා පරිගණකය හදිසි සුද්යානම් සම්බේධීකරණ මධ්යස්ථානය 
(CERT/CC) මගිේ ප්රද්යානය කළ ශ්රී ුංකානේ විශ්ව්විද්යාු ශිෂයයේ නව්නුනව්ේ පැව්ති CSE 2016 – 
නතොරතුරු ආරක්ෂණ පැණ විසුනම් තරඟනේ 1 ව්න ස්ථානය දිනා ගත්නත්ය. 

 ශිෂය කණ්ඩායමක් විසිේ මයික්රනසො ්් ආයතනය මගිේ ප්රද්යානය කළ මයික්රනසො ්් ඉමැජිේ කුසුානය 
2016 ක්රීඩා කාණ්ඩනේ – ශ්රී ුංකා තරඟනේ 1 ව්න ස්ථානය දිනා ගත්නත්ය 

 අපනග්ධන ශිෂයයේ hackX 2k 16 – අේතර් විශ්ව්විද්යාු හැකනතොේ – 2016 තරඟනේ ශූරයේ බව් පත්විය. 

 ශිෂය කණ්ඩායමක් විසිේ මයික්රනසො  ්් ආයතනය මගිේ ප්රද්යානය කළ ඉමැජිේ කුසුානය 2016 නුික 
පුරව්ැසිභාව්ය කාණ්ඩනේ – ශ්රී ුංකා තරඟනේ 2 ව්න ස්ථානයස පත්විය  

 ශිෂය කණ්ඩායමක් විසිේ BCS ශ්රී ුංකා අංශය මගිේ ප්රද්යානය කළ ජාතික විශිෂ්සතම තත්ත්ව් නතොරතුරු 
තාක්ෂණ ICT - NBQSA 2016 තයාග ප්රද්යානනිත්සව්නේදී තෘතීය (තාක්ෂණ) කාණ්ඩනේ රේ සම්මානය 
දිනා ගත්නත්ය. 
 

එක්සත් රාජධානිනේ ව්රුත් මිනිේනද්යිරු රාජකීය 
ආයතනනේ බාහිර පරීක්ෂකයේ විසිේ ප්රමාණ සමීක්ෂණ 
උපාධි ව්ැඩසසහන “නුිකනේ ප්රමාණ සමීක්ෂණය 
සම්බේධව් ඇති නහොඳම උපාධි ව්ැඩසසහේව්ලිේ එකක්” 
නුස අඛණ්ඩව් ද්යක්ව්ා ඇත.  නුොව් පුරා කීර්තියක් 
උසුුන අේතර්ජාතික ප්රතීතන ආයතන තුනක් ඇතුළු 
ව්ෘත්තීය ආයතන හතරක් මඟිේ නමම ව්ැඩසසහන 
පිළිනගන ඇත.  උපාධිය ුබා ගැනීනමේ පසු ව්හාම 
100% නසේව්ානියුක්තිය ද්ය නමම ව්ැඩසසහනේ ගුණත්ව්ය 
පිළිබිඹු කරයි.   
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නමොරටුව් විශ්ව්විද්යාුනේ ඇති විනයානුකූු අධ්යයන ක්රියාකාරකම්, කර්මාේත ඉුක්කගත පර්නේෂණ හා 
අේතර්ක්රියා, සහ එහි ජයග්රහණ නහේතුනව්ේ කර්මාේත පිරිස්, අධ්යයන ප්රජාව් සහ විශ්ව්විද්යාු ප ධතිනේ 
ශිෂයයේ අතර නමොරටුව් විශ්ව්විද්යාුය ශ්රී ුංකානේ “නහොඳම විශ්ව්විද්යාුය” බව්ස ආකල්පයක් නිර්මාණය වී 
ඇත.  

1.3 රධ්ාට සලලුමම සහ උපනයා  මාර්ගික කළමටාකර  සලලුමම 

2020 සහ 2030 යන ව්සර සඳහා වූ නමොරටුව් විශ්ව්විද්යාුනේ ප්රධාන සැුසුම ව්ාස්තු විද්යා පීඨනේ කාර්ය මණ්ඩු 
කණ්ඩායමක් විසිේ සකස් කරන ුදී. විශ්ව්විද්යාුනේ සියලු ව්ර්තමාන නභෞතික සංව්ර්ධන ක්රියාකාරකම් නමම 
ප්රධාන සැුසුම අනුව් සිදු කරනු ුැනබ්.  විශ්ව්විද්යාුනේ කඩිනම් පුළුල් වීමත් සමග, 2020 සහ 2030 සඳහා 
සංනශිධිත ප්රධාන සැුසුමක් විශ්ව්විද්යාුනේ සියලු පීඨ නිනයිජනය කරන විනශේෂඥයේ කණ්ඩායමක් විසිේ, 
ජාතික සංව්ර්ධන සැුසුම් සහ උසස් අධ්යාපන අමාතයාංශනේ සහ විශ්ව්විද්යාු ප්රතිපාද්යන නකොමිෂේ සභානේ 
සංයුක්ත සැුසුම් සමග අනුකූුව් නමොරටුව් විශ්ව්විද්යාුනේ නභෞතික යටිතු පහසුකම්ව්ු කඩිනම් සංව්ර්ධනය 
ඇතුළත් කරමිේ ව්ැඩි දියුණු කරමිේ පව්තී.  
 
උපායමාර්ගික කළමනාකරණ සැුසුම (SMP) 2014-2018 නපර සංයුක්ත සැුැස්ම 2010-2015 සංනශිධනය 
කිරීනමේ ව්ැඩි දියුණු කරන ුද්ය අතර 2013 ව්සනර් පසු භාගනේදී සියලු උනේදුව්ක් ද්යක්ව්න පාර්ශ්ව් සමග 
නබොනහි නසයිේ සාකච්ඡා කිරීනමේ පසුව් 2014 මාර්තුව්ුදී විශ්ව්විද්යාු පාුක සභාව් විසිේ අනුමත කරන ුදී.  
2015 ජූනි මාසනේදී උපායමාර්ගික කළමනාකරණ සැුසුම (2014-2018) සමානුිචනය කිරීමස සහ ව්ාර්ෂික 
ක්රියාකාරී සැුැස්ම (2015/2016) ව්ැඩි දියුණු කිරීමස සියලු ප්රධාන කාර්ය මණ්ඩුනේ සහභාගිත්ව්නයේ නද්යදින 
නේව්ාසික ව්ැඩමුළුව්ක් පව්ත්ව්න ුදී.  
 
2014-2018 SMP සහ 2014 ක්රියාකාරී සැුසුම සමානුිචනය කිරීනම් දී නමොරටුව් විශ්ව්විද්යාුය  මගිේ මූල්ය 
අව්ශ්යතා එතරම් ව්ැද්යගත් නනොව්න සිය ඉුක්ක හා පරමාර්ථව්ලිේ නබොනහොමයක් ද්යැනසමත් අත්පත් කර නගන 
ඇති බව්ත් ඉතිරි ඉුක්ක අත්පත් කර ගැනීනම් කසයුතුව්ු නිරත නව්මිේ ඇති බව්ත් නපනේ. 2017-2021 සඳහා 
උපාය මාර්ගික කළමනාකරණ සැුැස්ම (SMP) යාව්ත්කාලීන කිරීමස තව්ත් සාමුහිකව් ගැසළු විසඳීනම් 
ව්ැඩමුළුව්ක් 2017 ජනව්ාරි මාසයනේදී පැව්ැත්වීමස නියමිතය. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 රාග්ධනධ්ට ෝවේ  ජට 

 
නමොරටුව් විශ්ව්විද්යාුයස එහි නභෞතික යටිතු පහසුකම් සංව්ර්ධනය සඳහා සැුකිය යුතු අරමුද්යල් සැපයීමක් 
ුැබිණි. නමොරටුව් විශ්ව්විද්යාුනේ අධ්යයන ව්ැඩසසහේ පුළුල් කිරීමස සමගාමීව් පසුගිය ව්සර පහක කාුය තුළ 
සම්පූර්ණ කළ ඉදි කිරීම් ව්යාපෘති සහ සිදු නකනරමිේ පව්තින ව්යාපෘති පිළිබඳ විස්තර ව්ගුව් 2 සපයයි.   
 
2016 ව්සර තුළ විශ්ව්විද්යාු ප්රතිපාද්යන නකොමිෂේ සභාව් හරහා මහා භාණ්ඩාගාරනයේ ුද්ය අරමුද්යල්ව්ලිේ කළ 
ප්රාග්ධනධන ආනයිජන ඉකිකිරීම් සඳහා රුපියල් මිලියන 361, ප්රාග්ධනධන ව්ත්කම් පුනරුත්තාපනය කිරීම සඳහා රුපියල් 
මිලියන 82, විශ්ව්විද්යාු නගර ව්යාපෘතිය සඳහා රුපියල් මිලියන 40, මානව් ප්රාග්ධනධන සංව්ර්ධන ව්යාපෘතිය සඳහා 
රුපියල් මිලියන 2.3, පර්නේෂණ ශක්තිමත් කිරීමස රුපියල් මිලියන 34.7 ක් ද්ය ව්ශනයේ විය.  
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විශ්ව්විද්යාු ඉතිහාසනේ ඉහළම අගය ව්ාර්තා කරමිේ – ස්ථාව්ර ව්ත්කම් අත්පත් කර ගැනීම සඳහා රුපියල් 
මිලියන 843කි. විශ්ව්විද්යාුය විශ්ව්විද්යාු ප්රතිපාද්යන නකොමිෂේ සභාව් මගිේ නද්යන ුද්ය නව්ේ කිරීම 
සම්පූර්ණනයේම උපනයිජනය කළ නමුත් වියද්යම් කළ රුපියල් මිලියන 191.5ක් මහා භාණ්ඩාගාරය මගිේ 
නිද්යහස් කනළේ නැත. ඊස අමතරව්, නමොරටුව් විශ්ව්විද්යාුය මගිේ එහි අනනකුත් මූුාශ්රව්ලිේ හා විශ්ව්විද්යාු 
සංව්ර්ධන අරමුද්යු හා නද්යපාර්තනම්ේතු සංව්ර්ධන අරමුද්යල්ව්ලිේ එකතු වූ රුපියල් මිලියන 34.8ක උත්පාදිත 
ආද්යායම රාජය මූුය චක්රනල්ඛ අංක 380 අනුව් 2016 ව්සනර් දී නව් ප්රාග්ධනධන උපකරණ මිු දී ගැනීම සඳහා 
ආනයිජනය කරන ුදී.   
 

 

 

නමොරටුව් විශ්ව්විද්යාුයීය තාක්ෂණික ආයත්නය  

 
වයාපෘතිය ව්ටිනාකම 

(රු. මිලියන) 
ත්ත්ත්ව්ය 

ද්යකුණු ආසියා ජු කළමනාකරණය සඳහා මාද්යේජී් මධ්යස්ථානය 

(බාහිර අරමුද්යල්කරණය) 

50 2012 දී සම්පූර්ණ කරන ුදී 

ඇඟළුම් සහ නරදිපිළි අ ධ්යයනාංශය සඳහා ඊසාන දිග (NE) දිගුව් 83 2012 දී සම්පූර්ණ කරන ුදී 

ප්රව්ාහන සහ කාර්ය සම්පාද්යන කළමනාකරණ නගොඩනැගිල්ු 148.2 2014 දී සම්පූර්ණ කරන ුදී 

ව්ාස්තුවිද්යා පීඨය – පියව්ර II (නගර සහ ග්ධනරාම සැුසුම්කරණය) 140 2015 දී සම්පූර්ණ කරන ුදී 

ශිෂය මධ්යස්ථානය සහ ආපනශාුා දිගුව් 57 2015 දී සම්පූර්ණ කරන ුදී 

අධිනේගී මාර්ග පරීක්ෂණ විද්යාගාරය පියව්ර I 6.7 2015 දී සම්පූර්ණ කරන ුදී 

නේව්ාසිකාගාර නගොඩනැගිල්ු 1 (නපරසවි) නේව්ාසිකාගාර ව්යාපෘතිය 

යසනත් (අමාත් යාංශය මගිේ සෘජුව්ම අරමුද්යල් සපයන ුදී) 

196.4 2016 දී සම්පූර්ණ කරන ුදී 

නේව්ාසිකාගාර නගොඩනැගිල්ු 2 (නපරසවි) නේව්ාසිකාගාර ව්යාපෘතිය 

යසනත් (අමාත් යාංශය මගිේ සෘජුව්ම අරමුද්යල් සපයන ුදී) 

196.4 2016 දී සම්පූර්ණ කර න ලදී 

නතොරතුරු තාක්ෂණ පීඨය – පියව්ර II 205 2016 දී සම්පූර්ණ කරන ුදී 

ව්ාස්තුවිද්යා පීඨය – පියව්ර III (ඒකාබ ධ සැුසුම) 110 90% සම්පූර්ණ කරන ුදී 

ව්ාස්තුවිද්යා පීඨය – පියව්ර (ව්ාස්තුවිද්යා) 150 98% සම්පූර්ණ කරන ුදී 

පරිපාුන නගොඩනැගිල්ු සඳහා දිගුව් 282 90% සම්පූර්ණ කරන ුදී 

ව්ාස්තු විද්යා පීඨය සඳහා න ශන කාමර නගොඩනැගිල්ු (ව්ානේ) 164 85% සම්පූර්ණ කරන ුදී 

ඉංජිනේරු පීඨය සඳහා බහුකාර්ය නගොඩනැගිල්ු (ව්ානේ) 184 85% සම්පූර්ණ කරන ුදී 

කාේතා නේව්ාසිකාගාරය (සිසුේ 400ක් සඳහා) 194 නකනරමිේ පව්තී 

නේව්ාසිකාගාර නගොඩනැගිල්ු 3 (නපරසවි) නේව්ාසිකාගාර ව්යාපෘතිය 

යසනත් (අමාත් යාංශය මගිේ සෘජුව්ම අරමුද්යල් සපයන ුදී) 

196.4 නකනරමිේ පව්තී 

අධිනේගී මාර්ග පරීක්ෂණ විද්යාගාරය පියව්ර II 23.7 නකනරමිේ පව්තී 

නගොඩනැගිලි ආර්ථික විද්යා අ ධ්යයනාංශය සඳහා නගොඩනැගිල්ු 75 නකනරමිේ පව්තී 

  රේ ය විද්යා හා ඉංජිනේරු අ ධ්යයනාංශය 439 නකනරමිේ පව්තී 

ඇඟලුම් සහ නරදිපිළි තාක්ෂණ අ ධ්යයනාංශය 307 නකනරමිේ පව්තී 

 

වගුව 2 – පසුගිය වසර 5 තුළ ප්ර ග්ධනධන යතලතල පහසුකම් සාංවර්ධන ව්යාපෘති. 
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තාක්ෂණ පීඨ නගොඩනැගිල්ු පරිපාුන නගොඩනැගිල්ු කාේතා නේව්ාසිකාගාර ය  

නමොරටුව් විශ්ව්විද්යාුනේ තාක්ෂණ ආයතනය (ITUM) සඳහා දියගම අලුතිේ අත්පත් කර ගත් ඉ ඩනම් ඉදි කිරීමස 
නියමිත නගොඩනැගිලි සංකීර්ණය සඳහා 2013 අනගිස්තු මාසනේදී මුල් ගු තැබීනමේ පසුව්, අරමුද්යල් ුබා 
ගැනීමස සහ ව්යාපෘතිය කරනගන යාමස මහත් පරිශ්රමයක් ද්යරන ු න  එය විශ්ව්විද්යාුනේ සාමකාමී පරිසරය 
රැක ගැනීනම් සහ ශිෂයයේ ඇතුළත් කර ගැනීම ඉහළ නැංවීනම් මූලික සාධකයක් වූ බැවිනි. මූුාරම්භනේදී නමම 
ව්යාපෘතිය, චීනනේ Exim බැංකුනව්ේ අරමුද්යල් ුබන චීන නකොේත්රාත්කරුනව්කු ව්න CATIC මගිේ 
නගොඩනැගීමස නියමිතව් තිබිණි. නකනසේ නව්තත්, පසුව් එය අත් හැර ද්යමන ුද්ය අතර එම ව්යාපෘතිය ජාත්යේතර 
ඉදි කිරීම් සංසද්යය (ICC) නව්ත, මුළු ව්යාපෘති පිරිව්ැය රු. බිලියන 10.3 කස පිරිනමන ුදී. එයිේ, 75%ක් න ශීය 
බැංකුව්ලිේ ICC නව්තිේ සහ 25% ක් මහා භාණ්ඩාගාරනයේ අරමුද්යල්කරණ මූුාශ්ර නව්තිේ සැපනේ.  නමම 
සංව්ර්ධනය සමගිේ නමොරටුව් විශ්ව්විද්යාුයස එහි බඳව්ා ගැනීම් ඉහළ නැංවිය හැකි අතර ITUM හසද්ය එහි බඳව්ා 
ගැනීම් ව්ර්තමානනේ 350 ක් ව්න ශිෂය සංඛ්යානේ සිස 1000 ක් ද්යක්ව්ා ව්යාපෘතිය සම්පූර්ණ කළ විස ඉහළ නැංවිය 
හැකිය.  නමය කැපී නපනනන ජයග්රහණයක් ව්ශනයේ සැුකිය හැකිය.  2015 ව්සර පුරා ඉදි කිරීම් කසයුතු සිදු 
කරන ුද්ය අතර 2017 ව්සර මුුදී ITUM එම නවීන පේනනේ නගොඩනැගිල්නුහි ස්ථානගත කිරීමස අනේක්ෂිතය.  
 
නුික බැංකුව් විසිේ අරමුද්යල් සපයන ුද්ය ව්යාපෘතියක් ව්න විසි එක්ව්න ශත ව්ර්ෂය සඳහා උසස් අධ්යාපනය 
ව්යාපෘතිනේ (HETC) විශ්ව්විද්යාු සංව්ර්ධන ප්රද්යාන (UDG), බාහිර උපාධි ව්ැඩසසහේ (EDP) සහ ගුණාත්මක හා 
නනව්ිත්පාද්යන ප්රද්යාන (QIG) යන අංග යසනත් අරමුද්යල් සපයා ගැනීමසත් මානව් සම්පත් සංව්ර්ධන අංගය යසනත් 
අධ්යයන කාර්ය මණ්ඩුනේ සාමාජිකයේ 8 නද්යනනකුස න ශීය හා වින ශීය විශ්ව්විද්යාුව්ු ආචාර්ය උපාධි සහ 
පර්නේෂණ පාද්යක පශ්චාත් උපාධි සුදුසුකම් ුබා ගැනීම සඳහා වූ ශිෂයත්ව් ුබා ගැනීමසත් හැකියාව් උද්යා විය.  
 

  
 

එනමේම නතොරතුරු සේනිනේද්යන තාක්ෂණ කුසුතා දියුණු කිරීම, ඉංග්රීසි භාෂා කුසුතාව් ව්ර්ධනය කිරීම, මෘදු 
කුසුතා ශක්තිමත් කිරීම සහ ව්ාර්ගික ඒකාබ ධතාව් ප්රව්ර්ධනය කිරීම යන ක්රියාකාරකම් 4 යසනත් නයිජිත 
මැදිහත්වීම් ක්රියාත්මක කිරීම නව්නුනව්ේ විශ්ව්විද්යාු සංව්ර්ධන ප්රතිපාද්යන යසනත් රු. මිලියන 40 ක මුද්යුක් 
විශ්ව්විද්යාුයස ුැබිණි. ව්යාපෘතිය 2011 ව්සනර් ජූලි මස ආරම්භ විය. එනමේම නපොත්, ඉනගනුම් මෘදුකාංග සහ 
විද්යුත් සම්පත් මිුදී ගැනීම සඳහා HETC ව්යාපෘතිය යසනත් රු. මිලියන 9.0 ක ප්රද්යානයක් ද්ය විශ්ව්විද්යාුයස 
ුැබුණ අතර එම ප්රතිපාද්යන ද්ය සම්පූර්ණනයේම ප්රනයිජනයස නගන ඇත.  QIG ප්රද්යාන යසනත් අධ්යයනාංශ 
හතරක් ප්රද්යාන ුබා ගැනීනම්දී සාර්ථක විය - පළමු ව්සනේදී ඇඟළුම් හා නරදිපිළි තාක්ෂණ අධ්යයනාංශය සහ 
නගර සහ ග්රාම සැුසුම්කරණ අධ්යයනාංශය සහ නද්යව්න ව්සනේදී විදුලි සේනිනේද්යන ඉංජිනේරු අධ්යයනාංශය 
සහ විදුලි ඉංජිනේරු අධ්යයනාංශය යන එක එකක් සඳහා රු. මිලියන 25 ක ව්ටිනාකමක් සහිත ප්රද්යානය බැගිනි.  
ව්ස නද්යක සඳහා විනශේෂ තයාග ද්ය ුැබූ නයිජනා අදියර තරඟය තුළ සමස්ත විශ්ව්විද්යාු ප ධතිය තුළ උපරිම 
ුකුණු ුබා ගැනීනමේ නමම අධ්යයනාංශ නමම තයාග දිනා ගත් බව් සසහේ කළ යුතුය. 
 
2016 ව්සර තුළ ප්රාග්ධනධන ව්යාපෘතිව්ු ප්රගතිය සමානුිචනය කිරීම මගිේ නමොරටුව් විශ්ව්විද්යාුය ව්ර්ෂය සඳහා 
නව්ේ කිරීම් සම්පූර්ණනයේම භාවිතයස නගන ඇති බව් ද්යක්ව්යි.  නගොඩනැගිලි සහ ඉකිකිරීම්ව්ු පුනරුත්ථාපනය 
සහ ව්ැඩිදියුණු කිරීම සඳහා අයව්ැය ගත රුපියල් මිලියන 75ේ 109%ක් ව්ැය කර ඇත.  ස්ථාව්ර ව්ත්කම් අත්පත් 
කර ගැනීම සඳහා නව්ේ කළ රුපියල් මිලියන 809ේ 97%කස ව්ඩා ව්ැය කර ඇත.  නව්ේ කළ රුපියල් මිලියන 
1,545 ක ප්රාග්ධනධන අරමුද්යල් සැපයීනමේ 2016 ව්ර්ෂය තුළ රුපියල් මිලියන 1,364 ක සියලු නව්ේ කළ අරමුද්යල් 
ව්ැය කර ඇත.  
 

1.5 නමවෝත්ප දක සහ ව්යවස යකත්ව හැකිය වේ සහිත උප ධිධ රීේ බිහි කිරී  
 
ව්සර තුනක් සඳහා  එේඩීබී බැංකුනේ මූුය සහනයිගීතාව් ඇතිව් විශ්ව්විද්යාු ප ධතිය තුළ පළමු ව්රස ඇති කළ 
කර්මාේත සහාය ුද්ය “ව්යව්සායකත්ව්ය පිළිබඳ එේඩීබී බැංකුනේ නිවිද්යත් මහාචාර්යව්රයා/සාමාජික” යන නගෞරව් 
ධුරය නමොරටුව් විශ්ව්විද්යාුය විසිේ පිහිටුව්න ුදී.  නම් යසනත් වූ පළමු නිවිද්යත් මහාචාර්යව්රයා 2010 ව්සනර් 
ඔක්නතිබර් මාසනේ දී පත් කරන ුද්ය අතර නම් යසනත් ගේනා ුද්ය ව්යව්සායක මූුාරම්භයේ ප්රධාන ව්ශනයේ ශ්රී 
ුංකානේ තරුණ ව්යව්සායක (YESL)  ව්ැඩසසහන සමගිේ විශ්ව්විද්යාුනේ ව්යව්සායකත්ව් සංස්කෘතිය කැපී 
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නපනනන නුස ව්ැඩිදියුණු කරන ුද්ය අතර ඉංජිනේරු උපාධි විෂය නිර්න ශයස ව්යව්සායකත්ව්ය පිළිබඳ සුළු 
විනශේෂිකරණයක් හුනනව්ා නද්යන ුදී. 
 
විශ්ව්විද්යාුනයහි තව්ත් ව්ැද්යගත් මූුාරම්භයක් වූනේ ව්සර තුනක කාු පරිච්නේද්යයක් තුළ රු. මිලියන 16කස ව්ඩා 
ව්ැඩි ගණනක් සමගිේ කාර්මාේත මූුය නසේව්ා නව්තිේ අරමුද්යල් සහිතව් “නනව්ිත්පාද්යනය හා ව්යව්සායකත්ව්ය” 
පිළිබඳ සමාන සම්මානිත තනතුරක් පිහිටුවීමය.  නමම අරමුණ සඳහා 2014 නනොව්ැම්බර් මාසනේදී ගිවිසුමක් 
අත්සේ කරන ුද්ය අතර නනව්ිත්පාද්යනය සහ ව්යව්සායකත්ව්ය පිළිබඳ නජයෂ්ඨ සාමාජිකනයතුනග්ධන පත් කිරීම 
ඇතිව් 2015 සැේතැම්බර් මාසනේදී නව් ව්යව්සායකත්ව් මූුාරම්භය දියත් කරන ුදී.   
 
නව් නසොයා ගැනීම්, නනව්ිත්පාද්යන සහ ව්යව්සායකත්ව්ය සඳහා පහසුකම් සැුසීනම් යාේත්රණ ඇති කිරීම සහ 
විශ්ව්විද්යාු ශිෂයයිේ හා කාර්ය මණ්ඩුය අතර ව්යව්සායකත්ව්ය පිළිබඳ සංස්කෘතිය ප්රව්ර්ධනය කිරීම සඳහා වූ 

විශ්ව්විද්යාුනේ උපායමාර්ග යසනත් 2016 ව්සර තුළ දී ව්ැද්යගත් පියව්ර කීපයක්ම ගනු ුැබීය. කර්මාේතනේ 
සහාය ඇතිව් සංව්ර්ධනය කරනු ුබන ව්ර්ග මීසර 180ක ව්පසරියකිේ යුත් නද්යමහල් නගොඩනැගිල්ුක් නව්ේ කර 

නද්යන අත්රතුර, නනව්ිත්පාද්යන හා ව්යව්සායකත්ව්ය පිළිබඳ සම්මානිත අධිසාමාජිකත්ව්ය ස්ථාපනය කර 
ශිෂයයිේනග්ධනත් කාර්ය මණ්ඩුනේත් මූුාරම්භයේස දිරි දීම පිණිස  අධ්යක්ෂ/ව්යව්සාය යන නව් ධුරයක් සහිතව් 

“ව්යව්සායකත්ව්ය” – නනව්ිත්පාද්යන, බීනජෞෂණය හා ව්යව්සායකත්ව්ය සඳහා වූ මධ්යස්ථානය (Centre for 
Innovation, Incubation and Entrepreneurship) පිහිටුව්න ුදී.   

 

අද්යහස් නගොනු කිරීම, ව්යාපාර නයිජනා සංව්ර්ධනය සහ පීඨය පුරා විවිධ බැනර සහ නපිස්සර සහිතව් ද්යැනුව්ත් 
කිරීනම් ව්යාපාර, උපාය මාර්ගික හවුල්කරුව්ේ සමග සහනයිගීතා පිහිටුවීම ආදි ව්යව්සායකත්ව්ය පිළිබඳ විවිධ 

පැති අළුා ආරාධිත න ශන මාුාව් ඉදිරියස කර නගන යන ුදී. ශිෂයයේ විසිේ විවිධ ව්යව්සායකත්ව් තරඟව්ුස 
සහභාගී වී සම්මාන දිනා ගත්නත්ය.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Lion’s Den Start Ups Pitch ව්ැඩසසහන ඉදිරියස කර නගන ගිය 

අතර කුඩා ව්යාපාර ආරම්භ කිරීම් 30 ක් නිර්මාණය කිරීනම් අරමුණ 
ඇතිව් නව් කුඩා ව්යාපාර ආරම්භ කිරීනම් මූුාරම්භයක් ව්න “Mora 

Ventures” 2016 ව්සනර්දි දියත් කරන ුදී. 2015 ව්සනර් නිර්මාණය 
කළ ව්යව්සායකත්ව් සමාජය නමම මූුාරම්භයේස නබොනහි නසයිේ 

සහාය විය.   2018 ව්සර ව්න විස ඇමරිකානු නඩොුර් මිලියන 1 ද්යක්ව්ා 
අගයකස අව්ම ව්ශනයේ නමම කුඩා ව්යාපාර ආරම්භ කිරීම් 10ක් ව්ත් 

නගන ආ හැකි බව්ස සංගමයස විශ්ව්ාසය.  2016 ව්සර තුළ දී 
විශ්ව්විද්යාුය නව් නේසේ් බුපත්ර 4ක් සඳහා ජාතික බු ධිමය 

න පළ කාර්යාුය නව්ත අයදුම්පත් භාරදුේ අතර 2016 ව්සනර්දී ඉේ 

2ක් සඳහා නේසේ් බුපත්ර ප්රද්යානය කරන ුදී.  නම් සමඟ නේසේ් 
බුපත්ර ප්රද්යානය සඳහා ජාතික බු ධිමය න පළ කාර්යාුය මගිේ මුළු අයදුම්පත්ර සංඛ්යාව් 13ක් සකසන ුදී. 

 

ව්යව්සායකත්ව් පරිසරයක් නිර්මාණය කිරීම සඳහා වූ විශ්ව්විද්යාු ව්යයාමයේහි දී නමම මූුාරම්භයේ මඟිේ 
ද්යැනසමත් පිහිටුව්ා ඇති බු ධිමය න පළ උපන ශන කමිටුව් (IPAC), විශ්ව්විද්යාු කර්මාේත සම්බේධීකරණ 

ඒකකය (UIIC) සහ අධ්යයනාංශ හා පීඨව්ු පිහිටි බීනජෞෂණ ව්ැනි ආයතන ඌණපූරණය කරනු ඇත.  ඒව්ා මගිේ 
අපනග්ධන උපාධිධාරීේ “රැකියා නසොයේනේ නව්නුව්ස රැකියා නිර්මාපකයේ” බව්ස පත් කිරීම සඳහා සහ ඉදිරි 

ව්ාණිජකරණය සඳහා මඟ පාද්යන කාර්ය මණ්ඩු සාමාජිකයිේනග්ධන නව් නසොයා ගැනීම් නව්නුනව්ේ නේසේ් 
බුපත්ර ුබා ගැනීම සඳහා කැපී නපනනන ද්යායකත්ව්යක් ද්යක්ව්නු ඇත.  
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1.6  විශ්විවිද්යාල කර්  ේත අේතර්ක්රිය ක රිත්වය 
 
ඵුද්යායක විශ්ව්විද්යාු කර්මාේත අේතර්ක්රියාකාරීත්ව්ය නමොරටුව් විශ්ව්විද්යාුනේ ප්රබුතම ගුණාංගව්ලිේ 
එකකි. නපොදු මූුාරම්භයේස අර්ධ කාලීන පශ්චාත් උපාධි ව්ැඩසසහේ, නකටිකාලීන ව්ැඩසසහේ, පුහුණු හා 
අඛණ්ඩ ව්ෘත්තීය සංව්ර්ධන (CPD)  පාඨමාුා, සමුළු, ව්ැඩමුළු, උපන ශක මණ්ඩු හා පරීක්ෂණ පැව්රුම්, 
කර්මාේතනේ අරමුද්යල් ආධාර ුද්ය පර්නේෂණ හා සංව්ර්ධන විද්යාගාර, සම්මානිත ධුර, අධ්යයනාංශ කර්මාේත 
උපන ශක මණ්ඩු, පීඨ කර්මාේත උපන ශක මණ්ඩු, සහ සංස්ථා සමාජ ව්ගකීම් ක්රියාකාරකම් ඇතුළත් නේ. 
කර්මාේතව්ුස සහ ඒ අනුව් රන් ආර්ථික සංව්ර්ධනයස සහාය වීමස අමතරව් කාර්ය මණ්ඩු සාමාජිකයේස, 
ශිෂය ශිෂයාව්ේස සහ ඒ හා සමාන ආයතනව්ුස ප්රතිුාභ නගන එන නිසා විශ්ව්විද්යාුය මගිේ නමම කර්මාේත 
සහ සමාජය සමග අේතර්ක්රියා නනොමද්යව් දිරිමත් කරයි.  
 
කර්මාේත මගිේ අරමුද්යල් සැපයූ පර්නේෂණ මධ්යස්ථාන සාර්තක විශ්විද්යාු කර්මාේත සහනයිගීතාව් සඳහා 
තව්ත් ව්ැද්යගත් යාේත්රණයකි. නමයස ද්යශකයකස නපර ස්ථාපනය කළ ජංගම සේනිනේද්යනය සඳහා වූ ඩයනුොග්ධන 
UOM පර්නේෂණ විද්යාගාරය, විදුලි සංන ශ ක්නෂේත්රය තුළ කර්මාේත පාද්යක පර්නේෂණ හා නිෂප්ාද්යන 
සංව්ර්ධනය පිළිබඳ ඉතා සාර්ථක ආද්යර්ශයක් බව්ස පත් වී ඇත. නමම විද්යාගාරනේ සාර්ථකත්ව්ය ඉනුක්නරොනික 
ආශ්රිත නව් තාක්ෂණ සඳහා වූ “Zone 24X7 UOM පර්නේෂණ විද්යාගාරය”, රබර් හා සම් නිෂප්ාද්යන සහ ක්රියාව්ලි 
සංව්ර්ධනය සඳහා වූ “SIL-UOM විද්යාගාරය”, ජජව් ජව්ද්යය තාක්ෂණය සඳහා වූ “ප්රිමියම් ඉේසර්නැෂනල්- 
UOM”, ලිපිද්රව්ය තාක්ෂණය සඳහා වූ සිනුිේ නපේසිල් නකොපනර්ෂේ ATLUS- UOM, සහ ද්රව්ය පර්නේෂණය 
සඳහා INSEE – UOM, ශිෂය කර්මාේත පත් කිරීම සහ වින ශ පුහුණුව් ඇතුළුව් පුහුණුව්, පර්නේෂණ, සැුසුම් 
සහ තාක්ෂණික හැකියා ශක්තිමත් කිරීම, ව්ාර්ෂික විුාසිතා ප්රද්යර්ශනය සඳහා නිෂ්පාද්යන සංව්ර්ධනය සහ සහාය 
සඳහා Jersey ආයතනය ස්ථාපිත කිරීමස නහේතු විය.  “Epic-UOM නනව්ිත්පාද්යන විද්යාගාරය” ස්ථාපිත කිරීමස 
තව්ත් එව්ැනි මූුාරම්භයක් 2016 ව්සනර්දී ගේනා ුදී.  

ජාතික සංව්ර්ධනයස මහත් නුස ද්යායක නව්මිේ 
නමේම විශ්ව්විද්යාුයස ආද්යායම් උත්පාද්යනය 
කරමිේ කාර්ය මණ්ඩු සාමාජිකයේ විසිේ රජය, 
ආධාර නද්යන නිනයිජිතායතන සහ කර්මාේතය 
නව්නුනව්ේ නනව්ිත්පාද්යක පර්නේෂණ හා 
උපන ශක ව්යාපෘති භාර ගැනීම දිගසම ක රනගන 
යයි. එව්ැනි විනශේෂිත නසේව්ාව්ේ ුබා ගැනීම සඳහා 
නමොරටුව් විශ්ව්විද්යාුය උනේදුව්ක් ද්යක්ව්න 
පාර්ශ්ව්යේ නබොනහොමයකනග්ධන ද්යැඩි ආකර්ෂණයස 
භාජනය වී ඇත.   

 
සියලුම කාර්ය මණ්ඩු සාමාජිකයේ විශ්ව්විද්යාු 
කර්මාේත අේතර්ක්රියාකාරී කසයුතුව්ු  නියැනුන අතරම රජනේ ඒකාබ ධ අරමුද්යලිේ විශ්ව්විද්යාු ප්රතිපාද්යන 
නකොමිෂේ සභාව් හරහා ුබා නද්යනු ුබන ප්රද්යාන සඳහා ඔවුේ අධ්යයන අංශනයේ ව්ගව්න බව් තහවුරු කිරීම 
පිණිස ඔවුේ විසිේ උපාධි අධ්යයන කසයුතු සම්බේධව් සිය නිර්න ශිත අධ්යයන ව්ැඩ නියමයේ සහ අධ්යයන 
කසයුතු සම්පූර්ණ කරන බව්ස ව්ගබුා ගැනීම විශ්ව්විද්යාුනේ පාුක සභානේ ප්රතිපත්තිය නේ. උපාධිධාරීේනග්ධන 
උසස් පුහුණුවීම් හා සුදුසුකම් ඉහළ නැංවීම නව්නුනව්ේ පිරිනමන පාඨමාුා; ද්යැනුම හා තාක්ෂණ සංව්ර්ධනය කර 
මාරු කිරීමස පව්ත්ව්නු ුබන පුහුණු ව්ැඩසසහේ, CPD පාඨමාුා, පර්නේෂණ හා සංව්ර්ධන ව්යාපෘති, 
සම්මේත්රණ, ව්ැඩමුළු හා අනනකුත් අධ්යයන පැව්රුම්; කර්මාේතය උනද්යසා උපන ශනය හා පරීක්ෂණ පැව්රුම්; 
සහ සංස්ථා සමාජ ව්ගකීම් ක්රියාකාරකම් ව්ැනි කර්මාේතයස සහහ සමාජයස විශ්ව්විද්යාුය මගිේ ුබා නද්යන 
අනනක් සියලු නසේව්ා අංක 380 ද්යරන රාජය මූුය චක්රනල්ඛයස අනුව්  පිරිවැය රතිස ධනය කර ගැනීනම් (ස්ව්-මුද්යල් 
සැපයීනම්) පද්යනම මත දියත් කරනු ුබන ව්ැඩසසහේ නේ.  ඒ අනුව් නමොරටුව් විශ්ව්විද්යාුය සමාජය හා 
කර්මාේතය නව්නුනව්ේ ඇති සිය බැකියාව් ඉටු කරනු ුබේනේ රජයස කිසිදු පිරිවැයක් නනොමැතිව්යි. 
 

එව්ැනි පිරිවැය රතිස ධන (ස්ව්-මුද්යල් සැපයීනම්) කසයුතු සහ ව්යව්සායකත්ව් කසයුතු සඳහා වූ සිය කර්මාේත 
මුුපිරීම් කර නගන යානමේ නමම ක්රියා හරහා නමොරටුව් විශ්ව්විද්යාුය 2016 ව්සර තුළ රුපියල් මිලියන 638.17 
උත්පාද්යනය කරන ුද්ය අතර එය පසුගිය ව්සරස ව්ඩා 67% ව්ැඩි වීමකි.  ුාභ නනොුබන පද්යනම මත අංක 380 
ද්යරන රාජය මූුය චක්රනල්ඛයස අනුව් උත්පාදිත ආද්යායම උපනයිගී කර නගන ඇත. 
 
1.7 ත්ත්ත්ව ෝරක්ෂ්   
 
නමොරටුව් විශ්ව්විද්යාුනේ තත්ව් සහතික කිරීම එහි නසේව්ාව්ු සහ නිෂප්ාද්යනව්ු ගුණාත්මකභාව්ය පිළිබඳව් 
ශිෂයයේස, කාර්ය මණ්ඩුයස, නසේව්ාද්යායකයේස හා සමස්තයක් නුස මුළු ප්රජාව්සම තහවුරු කිරීම සඳහා 
ඉගැේවීනම් නයද්යවුම්, අධ්යාපන ප්රතිඵු, පර්නේෂණ නේදිකා, කාර්යසාධන ඇගයීම්, පරිපාුන ප ධතිනයේ 

EPIC සහනයිගීතාව් 



11 

 

සමේවිත ශිෂය නසේව්ා සහ විෂය බාහිර ක්රියාකාරකම්ව්ලිේ සමේවිත එහි ප්රධාන ක්රියාව්ලිව්ු ප්රමිති, විධිමත්, 
සංගත සහ පාරද්යෘශ්ය ආකාරයකිේ කාර්යක්ෂමව් හා විශ්ව්ාසද්යායක නුස ළඟා කර ගේනා වූ විශ්ව්විද්යාු 
කළමනාකරණය තුළස කාව් ද්යන ුද්ය ක්රියාව්ලියක් නේ. විශ්ව්විද්යාුනේ QA ප්රතිපත්තිය මගිේ ආයතනය තුළ 
අධ්යයන, අනධ්යයන සහ පරිපාුන යන සියලු කාර්ය මණ්ඩු සාමාජිකයේ සහ එනමේම ශිෂයයේ විසිේ ද්ය 
පිළිගේනා QA පද්යනම් වූ සංස්කෘතියක් සංව්ර්ධනය නකොස කාව්ැ දීමස අද්යහස් කරනු ුැනබ්.   

තත්ත්ව් සහතික ක්රනමිපාය (QAS) මඟිේ විශ්ව්විද්යාු SMP හි ද්යක්ව්ා ඇති ද්යැක්ම සහ නමනහව්ර සමග සමගාමීව් 
යයි. SMP ක්රියාත්මක කිරීනම් දී, විශ්ව්විද්යාු කළමනාකරණය කල්පනාකාරීව් පිහිටුව්න ුද්ය ඉම් ුකුණු සපුරා 
ගැනීමස එහි නසේව්ාව්ු සහ නිෂප්ාද්යනව්ු ගුණාත්මකභාව්ය තහවුරු කිරීම සඳහා අව්ශ්ය ප ධති, ක්රියාව්ලි සහ 
නිරීක්ෂණය කිරීනම් යාේත්රණ ස්ථාපිත කරයි. එබැවිේ විශ්ව්විද්යාුනේ අභයේතර තත්ත්ව් සහතික ඒකකනේ 
(IQAU) නායකත්ව්ය යසනත් ඒ එක එකක් ප්රමුඛතා කාර්යව්ුස නව්ේ කරන SMP හි නිශ්චිතව් ද්යක්ව්ා ඇති 
ඉුක්ක, ගුණාත්මක අරමුණුව්ුස සංක්ෂිේත කළ ගුණාත්මක ප්රතිපත්තිව්ුස පරිව්ර්තනය කර ඇත.  එක් එක් 
කාර්යයේ ව්ැඩිදියුණු කිරීම සඳහා ව්ගකීම ද්යරන නිුධාරීයා/පාර්ශ්ව්කරු හුනනානගන ඇති අතර තත්ත්ව් සහතික 
සහ සහතිකකරණ කවුේසිුනේ (QAAC) මාර්නගිපන ශව්ුස අනුකූුව් නියම කළ කාුපරිච්නේද්යව්ුදී බාහිර 
සහ අභයේතර සමානුිචන ආකාරනයේ අඛණ්ඩව් නිරීක්ෂණය කර ඇත. විශ්ව්විද්යාු සනාතන සභාව් සහ 
පාුක සභාව් මගිේ තමේනග්ධන මාසික රැස්වීම්ව්ුදී IQAU හි ක්රියාකාරකම් සමානුිචනය කරයි. 
 
නමොරටුව් විශ්ව්විද්යාුනේ දී සිය මූලික උනේදුව්ක් ද්යක්ව්න පාර්ශ්ව්ව්ුස, කාර්ය මණ්ඩුයස හා ශිෂයයේස ඉතා 
ප්රනයිජනව්ත් අත්ද්යැකීමක් ුබා දීමස විශ්ව්විද්යාුය කසයුතු කරන අතර තත්ත්ව් සහතික ක්රනමිපාය මඟිේ එහි 
අරුත නහළිද්යරේ කරේනා වූ ද්යෑ පිරිනමයි. ජාත්යේතර පරිමාණනේ විශිෂ්ස විශ්ව්විද්යාුයකිේ ුබා ගත හැකි 
උත්කෘෂ්ස ඉනගනුම හා අධ්යාපනය ව්ේනේ කුමක්ද්යැයි  පිළිබඳ පැහැදිලි සිතුව්මක් ද්ය එමඟිේ ුබා නද්යයි. තත්ත්ව් 
සහතික ක්රනමිපාය (QAS) මගිේ පශ්චාත් උපාධි සහ පර්නේෂණ ඇතුළුව් ඉනගනුම් නයද්යවුම් හා අධ්යාපන ප්රතිඵු 
සිදු ව්න බාහිර හා අභයේතර සේද්යර්භය නද්යස බුන අතර එමගිේ ප්රමිතීේ ව්ැඩිදියුණු කිරීම සහ පව්ත්ව්ා ගැනීම 
සඳහා වූ  පීඨ ම්සනම් නව් යාේත්රණ ද්ය එමඟිේ විස්තර කරයි. තනි අධ්යානාංශ සහ අංශ ද්යක්ව්ා දිනව්න එහි ජාු 
සමග නම් සම්බේධව් පීඨ ම්සනම් QA කුටි IQAU සමගිේ ක්රියා කරයි. 
 
එනමේම, විවිධ පසුබිම්ව්ලිේ පැමිනණන කාර්ය මණ්ඩුයස හා ශිෂයයේස ුද්ය හැකි ඉඩප්රස්තාව්ලිේ ප්රනයිජන 
ුැබීමසත්, අධ්යාපනික ව්ශනයේ හා නපෞ ගලිකව් දියුණු වීමසත්, නගිලීය අයෝනයිගතා සමගිේ ව්ෘත්තියකස 
ඇතුළු වීනම් ද්යැනුම සහ කුසුතා සංව්ර්ධනය කර ගැනීමස සහ පිසත ව්ැඩ නුිකනේ සාර්ථකත්ව්යස ද්යායක වීමස 
සහ පශ්චාත් උපාධි සුදුසුකම් සහ පර්නේෂණ හරහා ව්ෘත්තියක් නසොයානගන යාමස හැකි ව්ේනේ නම්, ඔවුේස 
අව්ශ්ය ව්ේනේ කුමක් ද්ය යේන පිළිබඳව් ද්ය තත්ත්ව් සහතික ක්රනමිපාය (QAS) අව්ධානය නයොමු කරයි.  
ඉගැේවීම්ව්ු ගුණාත්මකභාව්ය, පර්නේෂණ, උපන ශනය සහ ඒ නකනරහි ආයතනය තබන අගය නමහි 
නකොසසක් ව්න අතර නමොරටු ව් විශ්ව්විද්යාුනේ කසයුතු නම් සම්බේධව් ඇති ව්ෘත්තීය විශිෂ්සත්ව්යස සමඟාමීව් 
පව්තින බව් තහවුරු කිරීම සැුසුම් කිරීම පිණිස වූ කසයුතු තත්ව් සහතික ක්රනමිපායස (QAS) ඇතුළත් නේ. 
 
තව්ද්ය, ඉගැේවීම් ප්රතිඵු, කාර්ය සාධන ඇගයීම්, පර්නේෂණ, ශිෂයත්ව් සහ ව්යාපාර යනාදිය එකිනනකස 
ඌනපූරක ව්න බව්ත් ඒව්ානේ අේතර්සම්බේධතාව් සම්බේධව් අ විතීය ද්යැක්මක් පිහිටුවීමස ආධාර කරන බව්සත් 
තත්ත්ව් සහතික ක්රනමිපාය (QAS) සුකයි. නගිලීය අයෝනයිග හමුනේ දිනනේ දින තරඟකාරී ව්න පරිසරයක් 
තුළ, තනි පු ගුයේස හා සමාජයස අව්ශ්ය ව්න ද්යෑ සැපයීමස ව්ර්ධනය ව්න පීඩනය හමුනේ සහ ආයතනය එහි 
තරඟකරුව්ේනගේ නව්ේ කර හුනනා ගැනීම සඳහා අංශව්ු විවිධතා විද්යහා ද්යැක්වීනම් නමොරටුව් විශ්ව්විද්යාුනේ 
නමනහව්ර නැව්ත තහවුරු කර ගැනීමස තත්ව් සහතික ක්රනමිපායේ (QAS) උපකාරී නේ. විනශේෂනයේම 
ඇගයීනම් ගුණත්ව්ය සහ සියලු අධ්යයන ප්රනල්ඛනය ඉහළ නැංවීනම් අද්යහසිේ නල්ඛන නචෞර්යයස අද්යාළව් 
නමොරටුව් විශ්ව්විද්යාුය නමම සේද්යර්භය තුළ අද්යාළ ප්රතිපත්ති කිහිපයක් සංව්ර්ධනය කර ඇත. විශ්ව්විද්යාුය 
සෑමවිසම නපිෂණය කළ අගයේ පහත නහළීමකිේ නතොරව් නව්නස්කම් සමඟ ව්ඩා නහොකිේ කසයුතු කිරීනම් 
හැකියාව් එමඟිේ විශ්ව්විද්යාු නව්ත සැපයිය යුතුය. 
 
නුොව් ප්රමුඛ විශ්ව්විද්යාුයක් වීනම් අපනග්ධන ද්යැක්ම උනද්යසා, නමොරටුව් විශ්ව්විද්යාුය නුික නරේණිගත කිරීනමේ 
ඉහළ යාමස උත්සාහ ද්යරමිේ සිටින අතර 2015 ජූලි මස නමොරටුව් විශ්ව්විද්යාුය නුික විශ්ව්විද්යාුව්ු 
නව්නබිනමට්රික්ස් නරේණිගත කිරීම්ව්ුදී ශ්රී ුංකානේ නතව්න නහොඳම විශ්ව්විද්යාුය වූනේ නේරානද්යනිය 
විශ්ව්විද්යාුයස ව්ඩා එක් නරේණිගත කිරීමක් පහළිේ සිටිමිනි, ද්යකුණු ආසියානේ 56ව්න ස්ථානයසද්ය නුිකනේ 
2401ව්න ස්ථානයසද්ය (ඉහළම 20%) පත් විය.   නව්නබිනමට්රික්ස් ඇගයීනම් නිර්ණායකව්ු ස්ව්භාව්ය නහේතුනව්ේ 
නමොරටුව් විශ්ව්විද්යාුය ව්ැනි මධ්යම ප්රමාණනේ විශ්ව්විද්යාුයකස තම ස්ථානය ව්ැඩිදියුණු කිරීමස දුෂක්රය.   
 
නමය CILT, IMechE, CText, IChemE, RIBA, RICS, CICES, PAQS නව්තිේ ප්රථම උපාධි ව්ැඩසසහේ 
කීපයක් සඳහා ජාත්යේතර පිළිගැනීම පව්ත්ව්ා ගැනීමස අමතරව්ය.  ඉංජිනේරු අධ්යයන සුදුසුකම් සහතික කිරීනම් 
ආයතනය ව්න ශ්රී ුංකා ඉංජිනේරු ආයතනය (IESL) සමගිේ 2014 ජූනිව්ුදී නව්ොෂිේසේ සම්මුතිනයහි පූර්ණ 
සාමාජිකනයකු බව්ස පත්නව්මිේ, ද්යැේ නමොරටුව් විශ්ව්විද්යාුනයේ පිරිනමන සියලු ඉංජිනේරු උපාධි පාඨමාුා 
ගුණාත්මක ව්ශනයේ නුොව් නහොඳම විශ්ව්විද්යාුව්ලිේ පිරිනමන එම උපාධි පාඨමාුාව්ුස සමාන බව් සැුනක්.  
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2016 ව්ර්ෂය තුළ, ප්රධාන ව්ශනයේම ද්යැනසමත් ුබා නගන ඇති සහතිකකරණ අලුත් කිරීමස සහ අව්ස්ථා 
කිහිපයකදී නව් සහතිකකරණව්ුස සහතිකකරණ සංචාර කීපයක් සිදු විය.  2016 ව්ර්ෂය තුළ ශ්රී ුංකා 
ඉංජිනේරුව්රුේනග්ධන ආයතනය මගිේ සිවිල් ඉංජිනේරු අධ්යයනාංශය, පරිගණක විද්යා හා ඉංජිනේරු 
අධ්යයනාංශය, විදුලි ඉංජිනේරු අධ්යයනාංශය, ඉනුක්නරොනික හා විදුලි සංන ශ ඉංජිනේරු අධ්යයනාංශය සහ 
යාේත්රික ඉංජිනේරු අධ්යයනාංශය මඟිේ ප්රද්යානය කරනු ුබන ඉංජිනේරු විද්යානේදී උපාධි ව්ැඩසසහේ නැව්ත 
සහතිකකරණයස/සහතිකකරණයස ුක් කරන ුදී.      
 
විශ්ව්විද්යාු උපකුුපතිතුමා සභාපතිත්ව්ය ද්යරන, විශ්ව්විද්යාු නිුධාරීේ සහ සියලු ව්ෘත්තීය සමිතිව්ු 
නිනයිජිතයේ අතර පව්ත්ව්ේනා වූ මාසික “පසුවිපරම” රැස්වීම 2006 ව්සනර් මාර්තු මාසනේ සිස පව්ත්ව්නු ුබන 
අතර විශ්ව්විද්යාුනේ ඉුක්ක සාක්ෂාත් කර ගනු ව්ස් විශ්ව්විද්යාුනේ සහ කාර්ය මණ්ඩුනේ ඵුද්යායීත්ව්ය 
ව්ැඩිදියුණු කිරීනම් ක්රම හා විධි එහිදී සාකච්ඡාව්ස භාජනය නේ. නමයස අමතරව්, අද්යාළ මාසය තුළ විසඳා ගත යුතු 
ශිෂය ප්රජාව් සම්බේධ ව්ැද්යගත් ගැසළු සාකච්ඡා කිරීම පිණිස වූ උපකුුපතිතුමා සභාපතිත්ව්ය ද්යරණ විශ්ව්විද්යාු 
නිුධාරීේ සහ සියලුම ශිෂය සමිතිව්ු කමිටු නිුධාරීේ අතර පව්ත් ව්නු ුබන සම්බේධතා රැස්වීමක්ද්ය සෑම 
මාසයකදීම රැස් නේ.  තව්ද්ය පීඨ ම්සනම් ඇති ශිෂය ගැසළු සාකච්ඡා කර විසඳා ගැනීම සඳහා වූ පීඨනේ 
පීඨාධිපතිනග්ධන සභාපතිත්ව්ය සහිත කාර්ය මණ්ඩු-ශිෂය සම්බේධතා රැස්වීමක් ද්ය සෑම මාසයකම සියලුම පීඨව්ු 
පව්ත් ව්නු ුබයි. නමම සියලු රැස්වීම් විශ්ව්විද්යාුනේ ව්ාර්ෂික දින ද්යර්ශනනේ ඇතුළත් අංගයේ නේ. 
 
2016 ව්සර තුළ, ප ධති ව්ැඩිදියුණු කිරීම සඳහා තව් මූුාරම්භ කිහිපයක් ගේනා ුදී.  ශිෂය ලියාපදිංචිය, ප්රතිඵු 
සැකසීම, පිසපත් නිකුත් කිරීම, ශිෂය සුබසාධනය, සැපයුම් කාර්යය, ව්ාහන නව්ේ කිරීම, ව්ත්කම් 
කළමනාකරණය, නල්ඛන පාුනය, ආයතනික කාරණා, කාර්ය මණ්ඩු සංව්ර්ධනය යනාදිය ව්ැනි පරිපාුන 
කාර්ය සඳහා කළමනාකරණය නතොරතුරු ප ධතියක් සංව්ර්ධනය කිරීනම් ව්ැද්යගත්කම නමයස ඇතුළත්ය. 2016 
ව්සර තුළ, ඇතැම් නමොඩියුු නයොද්යව්ා ඇති අතර අනනක් ඒව්ා සංව්ර්ධන, ක්රියාව්ස නැංවීනම් සහ පරීක්ෂණ 
ක්රියාව්ලිනේ ඇත.  අනනක් මූුාරම්භයේස ප්රථම ව්තාව්ස 653 ක සමස්ථ අනධ්යයන කාර්ය මණ්ඩයුනේ 
සම්පූර්ණ රැකිය විස්තර, විවිධාකාර පරිපාුන කාර්ය සඳහා ක්රියාපටිපාටි අත්නපොත, සියලුම නව් පරිපාුක සහ 
අනධ්යයන කාර්ය මණ්ඩුය සඳහා හුරු කිරීනම් පුහුණුව් සහ නව්නත් සමාන ක්රියාකාරකම් ඇතුළත් නේ. 

1.8 පනයර්වේේෂ්  මූලාරම්භ 

නමොරටුව් විශ්ව්විද්යාු පර්නේෂණ සියලුම අධ්යයන කාර්ය මණ්ඩුය සඳහා අත්යව්ශ්ය ක්රියාකාරකමක් නුසස 
සුකනු ුබයි. 2015 ව්සර තුළ අධ්යක්ෂ/පර්නේෂණ කාර්යාුය මගිේ සහාය ද්යක්ව්න විනශේෂනයේම පර්නේෂණ 
සඳහා අව්ධාරණය ඇතිව් පශ්චාත් උපාධි අධ්යයන පිඨයක් පිහිටුව්නු ුැබීනමේ විශ්ව්විද්යාුනේ පර්නේෂණ 
ක්රියාකාරකම් සහ පර්නේෂණ සංස්කෘතිය කැපී නපනනන නුස ප්රව්ර්ධනය වී ඇත.  

විශ්ව්විද්යාුය මගිේ පර්නේෂණ උපාධි තුනක් පිරිනමයි, එනම් විද්යාපති (පර්නේෂණනේ ප්රධාන සංරචකයක් 
සහිතව්), ද්යර්ශනපති (MPhil) සහ ව්ාස්තුවිද්යා, ඉංජිනේරු සහ නතොරතුරු තාක්ෂණ පීඨ හරහා ආචාර්ය (PhD) 
උපාධි. FGS මගිේ නමම ව්ැඩසසහේ පරිපාුන ක්රියාපටිපාටි විධිමත් කිරීනම්, උසස් තත්ත්ව්නේ ශිෂයයේ 
ආකර්ෂණය කර ගැනීනම්, නව් පර්නේෂණ හවුල්කාරත්ව් සහ අරමුද්යල් සැපයීනම් අව්ස්ථා නසොයා ගැනීනම් සහ 
විශ්ව්විද්යාුය තුළ පර්නේෂණ ධාරිතාව් ඉහළ නැංවීනම් ක්රනමිපායේ හරහා නමම ව්ැඩසසහේ ඉහළ නැංවීමස 
අනේක්ෂා කරයි. FGS මගිේ නමම ප්රයත්නනේදී පර්නේෂණ කාර්යාුය සහ ජාතයාේතර සබඳතා කාර්යාුය 
සමග සමීපව් කසයුතු කරයි. 2016 ව්සනර්දී, 13 ක ආචාර්ය උපාධි ශිෂයයේ ඇතුළුව්, 87 ක නව් පර්නේෂණ 
ශිෂයයේ පිරිසක් බඳව්ා ගේනා ුදී. 

වින ශීය විශ්ව්විද්යාු සමග ඒකාබ ධ ආචාරය උපාධි පිරිනැමීමස නීතිය අනුව් ආචාර්ය උපාධිය යසනත් නව් 
නරගුුාසියක් සැකසීනම්දී FGS උපකාරී විය. නමම ව්ැඩසසහන යසනත් ප්රථම ආචාර්ය උපාධි අනේක්ෂකයා 
නමොරටුව් විශ්ව්විද්යාුය සහ නව්ිනුොේනගොේ විශ්ව්විද්යාපු මගිේ පිරිනමන ඒකාබ ධ ආචාර්ය උපාධියස 2016 
ව්සනර්දී බද්යව්ා ගේනා ුදී. 

ව්සර 2016 දී තව්දුරසත් පර්නේෂණ ඉහළ නැංවීමස සහ පර්නේෂණ ප්රතිඵු නබද්යා හැරීමස තව්ත් මූුාරම්භ 
කිහිපයක් ගේනා ුදී. නම්ව්ාස ඇතුළත් ව්ේනේ: ජාතයාේතර සම්මේත්රණ සංවිධානය කිරීම සඳහා ප්රද්යාන (උපාධි 
අධ්යයන හරහා ුබා දුේ රුපියල් මිලියන 5): පිළිගත් වින ශීය විද්යාත්ථීේස සත්කාර කිරීම සඳහා ප්රද්යාන (උපාධි 
අධ්යයන පීඨය හරහා රුපියල් මිලියන 3.5); සම්මේත්රණව්ුස සහභාගීවීම සඳහා උප කුුපතිතුමානග්ධන නයිජනා 
ක්රමය සහ උත්පාදිත අරමුද්යල් භාවිතනයේ විව්ෘත ප්රනේශ ප්රකාශයස පත් කිරීම (සනාතන සභානේ පර්නේෂණ 
කමිටුව් හරහා); සහ ව්ැඩිදියුණු කළ මිණුම් ුකුණු සමග සහ තනි ව්ර්ෂයක කාර්ය සාධනයක් මත පද්යනම්ව් 
සංනශිධිත තයාග ක්රමය. ඊස අමතරව්, 2016 ව්සර තුළ, පර්නේෂණ පරිපාුනයස සහ කළමනාකරණය 
ප ධතියස ව්ැඩිදියුණු කිරීම්, විද්යාර්ථීේනග්ධන පර්නේෂණ සහ නබද්යා හැරීනම් ධාරිතාව් ඉහළ නැංවීම සඳහා ව්ැඩමුළු 
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සහ සම්මේත්රණ කිහිපයක් පැව්ැත්වීම ඇතුළු විශ්ව්විද්යාුනේ පර්නේෂණ සංස්කෘතිය ප්රව්ර්ධනය කිරීම සඳහා 
FGS මගිේ නබොනහි මූුාරම්භයේ හුනේව්ා නද්යන ුදී. 

ජාත්යේත්රව් සහ න ශීයව් යන නද්යයාකාරනයේම බාහිර අරමුද්යල් සැපයීනම් නිනයිජිතායතනව්ලිේ පර්නේෂණ 
සඳහා අරමුද්යල් ුබා දීම සුරක්ෂිත කිරීමස විද්යාර්ථීේස උනේදු කරන ුදී.  2016 ව්සනර්දී, විශ්ව්විද්යාුයස බාහිර 
අරමුද්යල් සැපයීනම් නිනයිජිතායතනව්ලිේ රුපියල් මිලියන 23.3 ක් ුැබුණි. එය පසුගිය ව්සරස සානේක්ෂව් 
ඉතාමත් කැපී නපනනන ව්ර්ධනයකි. ඊස අමතරව්, විශ්ව්විද්යාුය සනාතන සභානේ පර්නේෂණ කමිටුව් (SRC) 
හරහා අධ්යයන කාර්ය මණ්ඩුනේ පර්නේෂන ව්යාපෘතිව්ුස අරමුද්යල් සපයන ුදී. 2016 ව්සර තුළ, SRC මගිේ 
නකටිකාලීන ප්රද්යාන 32, දිගු කාලීන ප්රද්යාන 23, ජාතික සංව්ර්ධන ප්රද්යාන 8 සහ ප්රාග්ධනධන දිරිගැේවීනම් ප්රද්යාන 1 
ඇතුළු මුළු එකතුව් රුපියල් මිලියන 64 ක් ප්රද්යානය කරන ුදී.  

59 ේ 21 ක අධි සම්මාන තයාග 21 සමගිේ පර්නේෂණ විශිෂ්සතා තයාගව්ු ව්ැඩිවීම මගිේ ඉහත මූුාරම්භ සහ 
ක්රියා පර්නේෂණ කාර්ය සාධනය ව්ැඩිදියුණු කර ඇත.  එනමේම එය 2013 ව්සනර්දී 12 සිස 2014 ව්සනර්දී 21, 
2015 ව්සනර්දී 40, සහ 2016 ව්සනර්දී 66 ද්යක්ව්ා සුචිගත කළ ජර්නුව්ු උසස් තත්ත්ව්නේ ප්රකාශන ව්ැඩිදියුණු කර 
ඇත (පසුගිය ව්සරස සානේක්ෂව් 65% ක ව්ර්ධනයකි).  මුළු ප්රකාශන සංඛ්යාව්ද්ය 2015 ව්සනර්දී 140 සිස 2016 
ව්සනර්දී 240 ද්යක්ව්ා ව්ැඩි විය (71% ව්ැඩිවීමකි).  
 
නමම මූුාරම්භ සහ ක්රියාකාරකම් පර්නේෂණ එළිද්යැක්වීම්ව්ු කැපී නපනනන සීඝ්ර ව්ර්ධනයක් ඇති කරනු ඇතැයි 
අනේක්ෂා නකනර් - පර්නේෂණ උපාධි සහ ප්රකාශන සංඛ්යාව්, පර්නේෂණ සහ ප්රකාශනව්ු තත්ත්ව්ය, පර්නේෂණ 
අරමුද්යල් සැපයීම සහ පර්නේෂණ සහනයිගීතා. 
 
1.9 ජාත්ය් ත්රකර   

නමොරටුව් විශ්ව්විද්යාුය 2016 ව්සර තුළ දී ජාත්යේතරකරණය සඳහා ව්ැඩි අව්ධානයක් නයොමු කරන ුදී.   

නමොරටුව් විශ්ව්විද්යාුනේ ජාත්යේතර නපනුම ව්ැඩිදියුණු කිරීම සඳහා විවිධ ක්රමනේද්ය නයොද්යා ගැනීමස අව්ධානය 

නයොමු කිරීනම් පරමාර්ථය ඇතිව් 2015 සැේතැම්බර් මස ජාත්යේතර සබඳතා පිළිබඳ අධ්යක්ෂකව්රනයක් පත් 

කරන ුදී.   ඒකාබ ධ උපාධි ආරම්භ කිරීම, ජාත්යේතර ශිෂ්යයිේ ආකර්ෂණය කර ගැනීම, ජාතයාේතර 

සංචාරව්ුස පහසුකම් සැපයීම,  අපනග්ධන ශිෂ්යයේ සඳහා ජාතයාේතර විශ්ව්විද්යාුව්ුස පත් කිරීමස පහසුකම් 

සැපයීමස, අේතර්ජාතික විශ්ව්විද්යාු සමඟ ගිවිසුම් හා අව්නබිධතා ගිවිසුම්ව්ුස එළඹීමස ආදිය සඳහා කසයුතු 

සිදු කරන ුදී.2016 ව්සර තුළ ඇතැම් ක්රියාකාරකම්ව්ුස විය හැකි සහනයිගීතාව්ේ මූුාරම්භ කිරීමස නමොරටුව් 

විශ්ව්විද්යාුය නව්ත ජාත්යේතර විශ්ව්විද්යාු 15කිේ කළ සංචාර සහ ජාත්යේතර සබඳතා පිළිබඳ අධ්යක්ෂක 

විසිේ විශ්ව්විද්යාු 11 කස කළ සංචාර කිරීම ඇතුළත් නේ.  ව්ර්තමානනේදී නමොරටුව් විශ්ව්විද්යාුය සතුව් 

ජාත්යේතර විශ්ව්විද්යාු සමග ගිවිසුම් 21ක් සහ අව්නබිධතා ගිවිසුම් 09 ක් ඇති අතර ඇතැම් ඒව්ා ඉතාමත් 

සක්රියය.  

2016 ව්සනර්දී, විශ්ව්විද්යාු සහ ආයතන 10 ක් සමග අව්නබිධතා ගිවිසුම් අත්සේ කරන ුදී.  සැුකිය යුතු 

සක්රිය සහනයිගීතාව්ුස නමකනරිනික් ක්නෂේත්රනේ විද්යාව් සහ තාක්ෂණය පිළිබඳ ෂැේනඩොේග්ධන විශ්ව්විද්යාුය;  

ුැ්වියානේ තාක්ෂණය පිළිබඳ රිගා ආයතනය සමග උපාධි අනේක්ෂක සහ පශ්චාත් උපාධි ශීෂ්ය හුව්මාරු 

ව්ැඩසසහන; ඕස්නේලියානේ නව්ොනුොේනගොේ විශ්ව්විද්යාුය සහ නමොරටුව් විශ්ව්විද්යාුය අතර ඒකාබ ධ 

ආචාර්ය උපාධි ව්ැඩසසහනක් පිහිටුවීම; නගොඩනැගිලි ආර්ථික අධ්යයානාංශය සහ ලිව්ර්පූල් නජොේ මූව්ර්ස් 

විශ්ව්විද්යාුය අතර සහානයිගීතාව්; බසහිර ඔස්නේලියානු විශ්ව්විද්යාුය සමග අපද්රව්ය ේුාස්ටික් අගය එකතු 

කිරීම පිළිබඳ වයාපෘතිය; ව්යව්ාහරික විද්යාව් පිළිබඳ මුේස්සර් විශ්ව්විද්යාුය සමග ශිෂ්ය සහ කාර්ය මණ්ඩු 
හුව්මාරු ව්ැඩසසහන ඇතුළත් නේ. 
 
2016 ව්සර තුළ, ඉංජිනේරු පීඨයස වින ශීය ශිෂ්යයේ 8 නද්යනනක් ඇතුළත් කර ගේනා ුදී. එයිේ 5 නද්යනනක් 

රජනයේ රද්යානය කළ ශිෂ්යත්ව් නයිජනා ක්රමනයේ සහ 3 නද්යනනක් ගාස්තු අය කර පද්යනම යසනත් විය. 

විශ්ව්විද්යයුයද්ය 2016 ව්සර තුළ තව්ත් පශ්චාත් උපාධි හාද්යාරණ වින ශීය ශිෂ්යයේ 8 නද්යනනක් ඇතුළත් කර ගේනා 

ුදී.  ව්ර්තමානනේදී නමොරටුව් විශ්ව්විද්යාුනේ 35 නද්යනනකුස ව්ැඩි පූර්ණ කාලීන වින ශීය ශිෂ්යයේ සිටී.  ඊස 

අමතරව්, වින ශීය ශිෂ්යයේ විවිධාකාර ශිෂ්ය හුව්මාරු ව්ැඩසසහේ යසනත් නමොරටුව් විශ්ව්විද්යාුනේ ගත කරන 
නයිජනා ක්රම කීපයක් තිනබ්. 
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1.10 ක්රීඩා   සහ විමනෝද ස්ව්ාද් ක්රිය ක රකම් 
 
 

2016 ව්සනර්දී නමොරටුව් විශ්ව්විද්යාුය මගිේ ශ්රී ුංකා විශ්ව්විද්යාු ක්රීඩා උනළනල්දී ශූරතා කිහිපයක්ම දිනා ගත් 

අතර, අේතර් විශ්ව්විද්යාු බැඩ්මිේසේ පිරිමි ශූරතාව්, අේතර් විශ්ව්විද්යාු කැරම් පිරිමි ශූරතාව්, අේතර් 

විශ්ව්විද්යාු කරාන් පිරිමි ශූරතාව්, අේතර් විශ්ව්විද්යාු ඔරු පැදීනම් ශූරතාව්, අේතර් විශ්ව්විද්යාු ඔරු පැදීනම් 

කාේතා ශූරතාව් සහ අේතර් විශ්ව්විද්යාු රග්ධනබි පාපේදු ශූරතාව් නම් අතර නේ.  එපමණක් නනොව්, 2016 ව්සනර්දී 

ඉංජිනේරු පීඨනේ ශිෂ්යයකු රුසියානේ පැව්ැත්වූ නුික විශ්ව්විද්යාු බැඩ්මිේසේ ශූරතාව්ලිනේදී ශ්රී ුංකා 

විශ්ව්විද්යාු බැඩ්මිේසේ කණ්ඩායම නිනයිජනය කළ අතර ඉංජිනේරු පීඨනේ ශිෂ්යයේ නද්යනද්යනනකු 2016 

ව්සනර්දී එක්සත් අරාබි එමීර් රාජයනේ පැව්ැත්වූ නුික විශ්ව්විද්යාු නචස් ශූරතාව්ලිනේ ශ්රී ුංකා විශ්ව්විද්යාු 

නචස් කණ්ඩායම නිනයිජනය නිනයිජනය කනළේය.  2016 ව්සනර්දී ඉංජිනේරු පීඨනේ එක් ශිෂ්යයකු පෘතුගාුනේ 

පැව්ැත්වූ නුික විශ්ව්විද්යාු නචස් ශූරතාව්ලිනේදී ශ්රී ුංකා විශ්ව්විද්යාු නචස් කණ්ඩායම නිනයිජනය කළ අතර 

නමොරටුව් විශ්ව්විද්යාුනේ ශිෂ්යයේනගේ එක් නකනනකු ද්යකුණු ආසියාතික කරාන් කාේතා ශූරතාව්ලියස 
සහභාගී වී නුිකඩ පද්යක්කමක් දිනා ගත්නත්ය.  
 

පාසල් ව්යනසේ කණ්ඩායම් තරඟය සහ අේතර් විශ්ව්විද්යාලීය නක්ව්ු සහ කණ්ඩායම් ශූරතාව්ලිය 2016, නමොරා 

ආරාධිත බාස්ක්නබිල් තරඟාව්ලිය 2016, ආරාධිත අේතර්ජාතික විශ්ව්විද්යාලීය ක්රික් සය සාමාජික 

තරඟාව්ලිය සමග ‘UMiSF’, නමොරටුව් විශ්ව්විද්යාුනේ අේතර්ජාතික ෂ්ුර්ස් න ස්් බැඩ්මිේසේ ශූරතාව්ලිය 

ඇතුළුව් ක්රීඩා ඉසේ ගණනාව්කි. බැංගනුිරනේ PESIT විශ්ව්විද්යාුය 2016 ව්සනර්දී නමම ඉසේව්ුස සහාභාගී 

විය, MORA කුසුාන ආරාධිත විශ්ව්විද්යාු නසොකර් තරඟාව්ලිය 2016, ආරාධිත විශ්ව්විද්යාලීය පිුකස 

හයනද්යනා බැගිේ වූ නහොකී පිරිමි සහ කාේතා තරඟාව්ලිය 2016, 13 ව්න අධ්යයන රග්ධනබි නසව්ේස්, පාසල් ව්යනසේ 

කණ්ඩායම් තරඟාව්ලිය සමග ‘MORA Smashes’ නම්ස පේදු ශූරතාව්ලිය සහ අේතර් විශ්ව්විද්යාු නක්ව්ු සහ 
කණ්ඩායම් ශූරතාව්ලිය 2016, ‘UOM Tennis Fest’ ව්යස කාණ්ඩනේ නසනිස් ශූරතාව්ලිය 2016 සහ ගැමුණු 

රත්නායක අනුස්මරණ ආරාධිත විශ්ව්විද්යාලීය නව්ොලිනබිල් ශූරතාව්ලිය 2016 ක්රීඩා ක්රියාකාරකම්ව්ු ශිෂ්ය 

සහභාගීත්ව්ය ඉහළ නැංවීම ව්ස් නමොරටුව් විශ්ව්විද්යාුය මගිේ සංවිධානය කර ඇත.  
 

නසිස්්මාස්සර්ස් ඉේසර්නැෂනල් සමග සහනයිගීතිනව්ේ නමොරටුව් විශ්ව්විද්යාුනේ ගැව්ල් සමාජනය මගිේ 

මූුාරම්භ කළ අංගයක් ව්න ගැව්ල් සම්මේත්රණය 2016 200 කස ව්ැඩි ශිෂ්ය සහභාගිත්ව්යකිේ සාර්තකව් 
පව්ත්ව්න ුදී.  
 
 

 

1.11  සී   
 

2014-2018 SMP හි 1-8 ද්යක්ව්ා වූ ඉුක්කව්ු පරමාර්ථ නබොනහොමයක් සැුකිය යුතු නුස අත් කර නගන ඇත. 
නකනසේ වුව්ද්ය, නමොරටුව් විශ්ව්විද්යාුයස රජනේ අරමුද්යල් මත යැනපේනස සිදු වී ඇති ක්නෂේත්ර සම්බේධව් සහ 
තීරණ ගැනීනම් ස්ව්ාධීනත්ව්නේ මඳ නිසා ඉුක්ක හා පරමාර්ථ තව්දුරසත් සාක්ෂාත් කර ගත යුතුව් ඇත.  
 
 

 නේතනය සහ නව්නත් දිරි දීමනාව්ු අඩු කම නහේතුනව්ේ ව්යාපෘති කළමනාකරු සහ ව්ැඩ ඉංජිනේරු යන 
තනතුරුව්ුස සුදුසුකම්ුත් සහ පුහුණු ව්ෘත්තිකයේ බඳව්ා ගැනීමස විශ්ව්විද්යාුයස අතිශයිේම අසීරු වී ඇති 
නිසා ව්යාපෘති කළමනාකරණය සහ නඩත්තු කසයුතු කාර්යක්ෂමව් කරනගන යානම් බරපතු බාධා ඇත. එම 
තත්ත්ව්යම විදුලි අධීක්ෂක ව්ැනි සහායක තනතුරුව්ුස අද්යාළ නේ.  උත්සාහයේ කිහිපයකස පසුව් පව්ා බඳව්ා 
ගැනීමස විශ්ව්විද්යාුය අසමත් වූ අතර නමයස විසුනමක් නසොයා ගත යුතුව් ඇත. 

 



15 

 

 උසස් අධ්යාපන ක්නෂේත්රනේ නව්නසව්්න තත්ත්ව්යේස මුහුණ දීම පිණිස රාජ්ය විශ්ව්විද්යාු විකාශනය ව්න 
අව්ශ්යතාව්යේ සපුරාලීමස නව් නසේව්ක සංඛ්යාව්ක් හුනේව්ා දීම අත්යව්ශ්ය නේ.  විශ්ව්විද්යාලීය ව්යාපාර 
සම්බේධතා, පහසුකම් කළමනාකරණය, නතොරතුරු තාක්ෂණ නසේව්ා සහ නායකත්ව්ය, ඊ-ඉනගනුම්  
ප්රව්ර්ධනය, අනුවිකරණය සහ මාධ්ය ව්ැනි නව් කාර්යයේ සඳහා සුදුසුකම් ුත් ව්ෘත්තිකයේ අව්ශ්ය නේ. 
නමම විකාශනය ව්න අව්ශ්යතාව්යේ සඳහා විශ්ව්විද්යාුය එව්ැනි නසේව්ක සංඛ්යාව්කිේ නතොරව් මහත් 
පරිශ්රමයක් ද්යරමිේ සිටින අතර අනුමත කිරීනම් ක්රියාව් නේද්යනාකාරී නේ. 
 

 ප්රසම්පාද්යන සම්බේධ ගැසළු සහ නකොේත්රාත්කරුව්ේනග්ධන දුර්ව්ු ක්රියාකාරිත්ව්ය නිසා නගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම් 
කිහිපයක් සැුකිය යුතු නුස පසුබෑමකස ුක්ව් ඇත. නබොනහි ගැසලු නිසා කාර්යක්ෂම 
නකොේත්රාත්කරුව්කුනග්ධන නසේව්ාව්ේ ුබාගැනීම අපහසුය.  උපන ශකයේද්ය අකාර්යක්ෂමය.  
විශ්ව්විද්යාුනයේ නහොඳ ව්යාපෘති කළමනාකරුනව්කු නනොමැති විස ගැසලු සංකීර්ණ වී ඇති අතර අනිව්ාර්ය 
ප්රමාද්යයේ ප්රතිඵු නේ. 
 
 

 නේව්ාසික නව්ාතැේ පහසුකම් ව්ැඩි කිරීම ප්රශංසනීයයි.  නකනසේනව්තත්, සියලු පුනරාව්ර්තන අව්ශ්යතා 
සපුරාලීමස විශ්ව්විද්යාුව්ුස ුබා නද්යන පුනරාව්ර්තන අරමුද්යල් ප්රමාණව්ත් නනොව්න අතර සම්මත 
තත්ත්ව්යකිේ නේව්ාසිකාගාර පව්ත්ව්ානගන යාම සඳහා ප්රමාණව්ත් නමනහයුම් හා නඩත්තු අරමුද්යල් තිබිය 
යුතුය.  රජනයේ එව්ැනි අරමුද්යල් ුබා නනොනද්යනුනේ නම්, එව්ැනි නඩත්තු කසයුතු සඳහා අව්ම ව්ශනයේ 
අරමුද්යල් නකොසසක් නහි සපුරාලීම සඳහා නේව්ාසික ගාස්තු ව්ැඩි කිරීමස  බුධාරීේ විසිේ සාමූහික 
තීරණයක් ගත යුතුය. 
 
 

 විශ්ව්විද්යාුය පිහිසා ඇත්නත්  නමොරටුව්, කටුබැ න  පිහිටි අක්කර 53 ක ඉඩමකයි.  ව්සර ගණනාව්ක් තිස්නසේ 
කරනගන යමිේ පව්තින පුළුල් කිරීනම් කසයුතු නහේතුනව්ේ අද්ය ව්න විස නමම භුමිනේ ඉඩ ප්රමාණය ඉතා සීමා 
වී ඇත.  ඉඩ සම්බේධව් ඇති නමම සීමාව්ේ මඟහරව්ා ගැනීම නව්නුනව්ේ විශ්ව්විද්යාුය සිරස් නගොඩනැගිලි 
ඉදි කිරීනම් උපාය මාර්ගය දියත් කිරීමස උත්සාහ ද්යරා ඇත.  විශ්ව්විද්යාුයක් සඳහා මනහිපකාරී ව්න 
පරිසරයක් පව්ත්ව්ා ගැනීමස අව්ශ්ය සේද්යර්භයක් තුළ නමම ක්රනමිපාය මඟිේ අද්යාළ ගැසලුව්ස සම්පූර්ණ 
විසුනමක් නගන නද්යනු ඇතැයි අනේක්ෂා කළ නනොහැක.  නමනුස, නේව්ාසිකාගාර පහසුකම් පුළුල් කිරීම සහ 
අධ්යයන ක්රියාකාරකම් යන අංශ නද්යකිේම නමොරටුව් විශ්ව්විද්යාුයස නව් ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීම 
අත්යව්ශ්යය.  අධ්යයන ව්ැඩසසහේව්ු පුළුල් වීම සඳහා අඩු තරමිේ අක්කර 10-15ක් වූ ව්ඩා විශාු ඉඩම් 
කැබැල්ුක් අව්ශ්ය නේ.  
 
 

 2016 ව්සනර් පිළිගැනීනම් අව්ශ්යතා ළඟා කර ගැනීමස උපකරණ ඉහළ ද්යැමීම සඳහා ඉංජිනේරු පීඨයස 
උපකරණ ප්රසම්පාද්යනය කිරීමස රු. මිලියන 500 ක විනශේෂ අරමුද්යුක් නව්ේ කිරීම නව්නුනව්ේ නමොරටුව් 
විශ්ව්විද්යාුය රජයස ස්තුතිව්ේත නේ.  නකනසේ නව්තත්, ජාත්යේතර ම්සනම් විශ්ව්විද්යාුයක් බව්ස පත්වීම 
සඳහා අත්යව්ශ්ය ව්න ජාත්යේතර පිළිගැනීම රඳව්ා ගැනීමස නමම ආකාරනේ අරමුද්යල් පව්ත්ව්ා ගත යුතුය. 
2017 දී ේරාග්ධනධන අරමුද්යල් සඳහා ප්රතිපාද්යන සැුකිය යුතු නුස අඩු වී ඇති අතර එය නවීන පහසුකම් පව්ත්ව්ා 
ගැනීමස අපහසු නේ.  නම් නිසා SMP සමග සංසේද්යනය කිරීනම්දී විශ්ව්විද්යාුනේ ප්රගතිය ප්රමාද්යවීමස ද්ය නහේතු 
වී තිනබ්. නමොරටුව් විශ්ව්විද්යාුය සැබැවිේම අේතර්ජාතික විශ්ව්විද්යාුයකස ක්රමනයේ පරිව්ර්තනය කිරීම 
සඳහා 2011 දී (රුපියල් මිලියන 100) සහ 2012 දී (රුපියල් මිලියන 75) ුබා දුේ අමතර අරමුද්යල් පසු 
ව්සරව්ු ුබා දී නැත. අනේක්ෂිත ඉුක්ක නව්ත ළඟා වීමස එව්ැනි අමතර අරමුද්යල් සැපයීම අතයාව්ශ්යය.  
 
 

 නනව්ිත්පාද්යනය කිරීම, තාක්ෂණ සංව්ර්ධනය කිරීම, කඩිනම් ආර්ථික ව්ර්ධනය සඳහා වූ ක්රනමිපායේ නුස 
නේය ව්යාපාර ව්ාණිජකරණය කිරීම සහ ප්රව්ර්ධනය කිරීම පිණිස විශ්ව්විද්යාුව්ුස අේතර්ජාතිකව් කීර්තිමත් 
අනනක් විශ්ව්විද්යාු නමේ බීනජෞෂක පිහිටුවීමස හැකියාව් තිබිය යුතුය.  විශ්ව්විද්යාුව්ු ඇති බීනජෞෂකව්ුස 
අුාභ ද්යැරිය නනොහැකි බැවිේ ඒව්ා ජනතිකව් අව්සර නද්යනු නනොුැනබ්. බීනජෞෂනයස අව්ශ්ය ව්ේනේ: 
බීජාධාර සහ සාර්ථකත්ව්ය පිළිබඳව් සහතිකයක් නනොමැතිව් ආධාර, හිමිකාරත්ව්ය සඳහා ජනතික 
යාේත්රණය. අව්ද්යානම් ද්යැරිය හැක්නක් ශ්රී ුංකා නිමැවුම්කරුව්ේනග්ධන නකොමිසමස පමණි.  එනසේම, 
විශ්ව්විද්යාුව්ුම ව්ාණිජකරණය වූ තාක්ෂණය සඳහා නකොසස්කරුනව්ක් වීනම් දී ව්යාපාර කාර්යයේව්ුස 
එම විශ්ව්විද්යාුව්ුසම හවුල්කරුනව්ක් විය නනොහැකිය  කළ හැකි එකම න  ව්ේනේ එව්ැනි නසොයා ගැනීම් 
සඳහා කර්තෘභාරයක් ුබා ගැනීම නහි තාක්ෂණ සම්පූර්ණනයේම විකිණීම පමණී. විශ්ව්විද්යාුය මගිේ ද්යැේ 
නේසේ් ගණන, ව්ාණිජකරණය කළ තාක්ෂණ ගණන සහ නේය ව්යාපාර ගණන ප්රධාන කාර්ය සාධන 
ද්යර්ශක නුස සුකා බලිේ සිටින නිසා නමම ප්රතිපත්තියස නව්නසක් අව්ශ්යය. 
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 පර්නේෂණ සහ සංව්ර්ධන කාර්යය විනශේෂනයේම සංව්ර්ධනයස නැඹුරු වූ  පර්නේෂණ සහ සංව්ර්ධන කාර්යය 
සිදු කිරීමස විශ්ව්විද්යාු දිරිගේව්යි.  කාර්මාේත ගැසලු සඳහා එව්ැනි ඉුක්ක නැඹුරු වූ පර්නේෂණ සහ 
සංව්ර්ධන විසදුම්ව්ුස නබොනහි ඉල්ලීම් ති නබ්.  නක්නසේ නව්තත්, නිතරම ප්රමාද්යයේ සඳහා විශ්ව්විද්යාු 
නිතරම නද්යිෂානරිපණයස ුක් ව්න අතර සමහර අව්ස්ථාව්ු එව්ැනි ව්යාපෘති නියමිත නේුාව්ස නිමකර දීනම් 
දුෂක්රතා නිසා විශ්ව්විද්යාුව්ුස ුබා නනොන .  එයස එක් නහේතුව්ක් ව්ේනේ ව්ැඩි කාුයක් ගේනා රජනේ 
ප්රසම්පාද්යන ක්රියාව්ලිය අනුගමනය කිරීමස ඇති අව්ශ්යතාව්යි.  පර්නේෂණ ප්රසම්පාද්යනය කලිේ සැුසුම් කළ 
නනොහැකි අතර නම් නිසා ඉක්මේ ප්රසම්පාද්යනයක් අව්ශ්යය. සුපුරුදු මාර්නගිපන ශව්ලිේ බැහැර වීම නබොනහි 
විගණන විමසුම්ව්ුස නහේතු නේ. පර්නේෂණ කාර්යය නව්නුනව්ේ ප්රසම්පාද්යනය සඳහා නබොනහි රසව්ුස 
විනශේෂ මාර්ග තිනබ්. නමම ගැසලුනව්ේ මිදීමස නමොරටුව් විශ්ව්විද්යාුය තමේනග්ධනම ප්රසම්පාද්යන 
මාර්නගිපන ශයක් අනුමැතිය සඳහා මූුය සහ ක්රනමිපාය ආමාතයාංශයස ඉදිරිපත් කළ අතර  පසුව් නමම 
මාර්නගිපන ශ සමානුිචනය කරන ුද්ය අතර ව්සර තුනකස පමණ නපර නමම ගැසලුව් විසඳීමස 
විශ්ව්විද්යාු ප්රතිපාද්යන නකොමිෂේ සභාව් මගිේ තව්ත් නයිජනාව්ක් ඉදිරිපත් කනළේය. එව්ැනි ප්රමාද්ය මග 
හැරීමස නමම අව්හිරය ඉතාමත් ඉක්මනිේ ඉව්ත් කරනු ඇතැයි ඉතාම ඕනෑකමිේ අනේක්ෂා කරමු . 
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