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ප ොලී රහිත ශිෂ්ය ය

ප

නා ්රම

රටේ ආර්ථික සහ මානව සංවර්ධනය සඳහා අත්යාවය වන ඉහළ මේටටේ මානව ප්රාග්ධන සංචිත්යක්
ඇති කිරීම උසස් අධයාපන ක්රමය මඟින් අටේක්ෂා කරයි. එවැනි ඉහළ අධයාපනයක් සහිත් මානව සේපත්
සංචිත්යක් පැවතීම රටේ අනාගත් සංවර්ධනය සඳහා සුවිටේෂී සාධකයක් ටේ.
ටකටස් වුවද රාජ්ය විේව විදයාලවල ආසන සුරක්ෂිත් කර ගත් ටනොහැකි වූ බහුත්රයක් අ.ටපො.ස. (උසස් ටපළ)
සුදුසුකේ සහිත් ශිෂයයන් හට විටේශීය විේවවිදයාලවල, විටේශීය විේවවිදයාලවලට අනුබේධිත් ටේශීය
ආයත්නවල ටහෝ විේව විදයාල

පනත් යටටත් පිළිගන්නා ලද ටේශීය රාජ්ය ටනොවන උපාධි පිරිනමන

ආයත්නවල උසස් අධයාපන පාඨමාලා ගාස්තු දැරිය ටනොහැකි ටේ. එම අවයත්ාවය සලකා බලා ්රී ලංකාව
තුළ අ.ටපො.ස. (උ.ටපළ) අධයාපනය සාර්වකව නිම කරන ලද ශිෂය පරපුර උටදසා උසස් අධයාපන අවස්වා
වැඩි කිරීටේ පරමාර්වය ටපරදැරිව රාජ්ය ටනොවන විේවවිදයාල සේබන්ධ කරගනින්න් ටපො ර රහිත් ශිෂය
ණය ටයෝජ්නා ක්රමය අයවැය ටයෝජ්නාවක් අනුව 017 වර්ෂට

ිටට නගර සැලසුේ, ජ්ල සේපාදන හා උසස්

අධයාපන අමාත්යාංය යටටත් රියාත්මක කරනු ලබයි.
ටේ යටටත් නගර සැලසුේ, ජ්ල සේපාදන හා උසස් අධයාපන අමාත්යාංය විිටන් අනුමත් කරන ලද ඉහළ
ටවළඳටපොල ඉල්ලුමක් හා වෘත්තීය වටිනාකමක් සහිත් උපාධි පාඨමාලාවන් හැදෑරීම සඳහා වසරකට
ශිෂයයන් 0111 කට රජ්ය මිනන් ුපපියල් 0110111 ක උපරිමයකට යටත්ව ටපො ර රහිත් ණය ුදදලක් ලබා ීමමට
කටයුතු කරනු ලැටේ. ත්වද0 ිටසුන්ටග් අමත්ර වියදේ සඳහා ඔවුන්ටග් කැමැත්ත් මත් ුපපියල් 3110111 ක
උපරිමයකට යටත් ටපො ර රහිත් ණය ුදදලක්ද ලබා ටේ. ටපොලිය රජ්ය විිටන් ටගවන අත්ර ලබා ගත් ණය ුදදල
උපාධිය වසර 3 කින් ටහෝ 4 කින් හදාරා ඉන්පසු එළටෙන වසර 7ක සහන කාලයකට පසු පිළිටවලින් වසර
කින් ටහෝ 0 කින් ටගවා නිමකල හැකිය.
ටපො ර රහිත් ශිෂය ණය ටයෝජ්නා ක්රමයට අයැදුේ කිරීම හා ලියාපිංංචි ීමම අන්ත්ර්ජ්ාලය හරහා ිටදු කිරීම
අනිවාර්යය අවයත්ාවයකි. නීමනත්ම මෘදුකාංග පේධතියක් හරහා0 ිටසුන්හට ඔවුන් වාාත් කැමැත්ත්ක්
දක්වන ආයත්නය තුළවූ පාඨමාලාවක් ටත්ෝරා ගැනීමට අවස්වාවක් සැලටස්.
ටපො ර රහිත් ශිෂය ණය ටයෝජ්නා ක්රමය සඳහා ඇතුලත් ීමමට බලාටපොටරොත්තු වන ිටයුමම ිටසුන් ිටය
අන්ත්ර්ජ්ාල අයැදුේපත් පිරීමමට ටපර ටමම අත්ටපොත් ඉත්ා ටහොඳින් කියවා බලන ටලස අවධාරණය කරනු
ලැටේ. එය නිවැරිංව සහ සුපරීක්ෂාකාරීව ිටදු කරනු ටනොලැබූ ිටසුන් ත්මන් ඉත්ාමත්ම කැමැත්ත්ක් දක්වන
ආයත්නය සහ පාඨමාලාව අහින් කර ගන්නා අයුුප අපි විිටන් අත්දැක ඇත්ටත්ුද.
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1ප
ප ොලී රහිත ශිෂ්ය ය ප නා ්රම
ස ධි
ඨම ල හැදෑරීම සඳහ බල
1.1 ර නය පාොනා සස්  ධ්ය

ොටස

ටප ර නය පාොනා සස්  ධ්ය
ා ප්රතිප
තිප හ ීතතිප රීතිප

ා ත තා සඳහ ප්රපශ

ප්රතිප

ා ත තානල ප්රථමම

තිප

ටපො ර රහිත් ශිෂය ණය වැාසටහන සඳහා ඇතුලත් වන උපාධි පිරිනමන ආයත්නවල ටත්ෝරාගත් උපාධි
පාඨමාලා පමණක් හැදෑරීමට අවස්වාව ලබා ටදනු ලැටේ. අදාල පාඨමාලා සඳහා ිටසුන් ටත්ෝරා ගැනීටේීම
ඔවුන් විිටන් සැපිරිය යුතු අවම සුදුසුකේ හා ඒ සඳහා ඔවුන් ලබා ටදන ප්රුදතත්ාවයත්0 ලැී  ඇති අයැදුේපත්
සංතයාවත්0 අදාල උපාධි පිරිනමන ආයත්න විිටන් ලබා ටදන ආසන ධාරිත්ාවයත් පාදක කර ගනු ලැටේ. යේ
ටහයකින් ඒ ඒ පාඨමාලා සඳහා ලැටබන අයැදුේපත් සංතයාව අදාල ආයත්නටයහි ආසන ධාරිත්ාවය
ඉක්මවන අවස්වාවකීම අ.ටපො.ස. (උ/ටප) විභාගට ීම අයැදුේකුපවන් විිටන් ලබා ගත් Z ලකුණු වල සාමානය
අනුව ටපළගැස්වූ කුසලත්ා අනුපිළිටවල මත් ටත්ෝරා ගැනීම ිටදු කරනු ලැටේ.
1.2 ඇතුල

වීම සඳහ ධනම සුදුසු

ම්

201 /0170 අධයයන වර්ෂයට අදාලව රාජ්ය ටනොවන උසස් අධයාපන ආයත්න ප්රටේය සඳහා ිටසුන්
ටත්ෝරාගැනීටේීම විභාග ටකොමසාරිස් ජ්නරාල්වරයා විිටන් වර්ෂ 017 ීම පවත්වන ලද අ.ටපො.ස. (උසස් ටපළ)
විභාගය සඳහා ටපනී ිටට0 විේවවිදයාල ප්රටේය සඳහා සුදුසුකේ ලබා ඇති බවට නිටේදනය කර ඇති
අටේක්ෂකයින් ටමම ටයෝජ්නා ක්රමය යටටත් සුදුස්සන් ටස් සලකනු ලබයි. අටේක්ෂකයින්;
(i)

ටත්වරකට ටනොවැඩි වාර ගණනක ීම, අනුමත් විෂයන් තුනටම එකවර අවම වටයන් සාමානය
සාමාර්ව (S) ලබා ිටටීම සහ

(ii)

ඉහත් (i) හි විස්ත්ර කරන ලද ඕනෑම වාරයකීම සාමානය ටපොදු පරීක්ෂණය සඳහා අවම වටයන්
ලකුණු 30 ක් ටහෝ උපරිම වාර තුනක් යන ටකොන්ටේිටයට අවනත්ව 2010 වර්ෂට ීම සාමානය ටපොදු
පරීක්ෂණය සඳහා නැවත් ටපනී ිටටීම. (ටමම ටකොන්ටේිටය රාජ්ය විේවවිදයාලයකට ඇතුළත්
ීමටේීමත් සපුරාලිය යුතු ටකොන්ටේිටයකි.)

යන කුපණු ටදකම සැපිරිය යුතුය.

 ස ම ාය ප

ොදු ප්රශ්නා

්ර ට 30% ක් පහ ඊට නැඩි ලකුණු ප්රම ය ක් ලබ ැැීතමට

ධප ොපහොස
වූ ධපේක්ෂ්
සස්  ධ්ය ා ත තා

න්, ඉහළ ඉපසඩ් ධැ ක් ලබ ැ තද ඔවුන් ර නය පාොනා
ඨම ල නක් සඳහ ධ දුම් කිරීමට සුදුසු ම් පාොලබයි.

1.3 1978 ධං
16 දරය විශ්නන විදය ල ාත රනන්න් නර සංප
ධිතය ටප
ධමතමත
රා ලද
ර නය පාොනා සස්  ධ්ය ා ත තා සඳහ ප්රපශ වීමට ධද ල ිර්ණය
1. ිටයලුම ිටසුන්හට රාජ්ය ටනොවන උසස් අධයාපන ආයත්නවල ටත්ෝරාගත් පාඨමාලා හැදෑරීම
සඳහා ටපො ර රහිත් ශිෂය ණය ටයෝජ්නා ක්රමය යටටත් සමාන අවස්වා ලබා ීම ඇත්.
2. ිටයලුම ිටසුන්හට රාජ්ය ප්රතිපාදන යටටත් උසස් අධයාපනය සඳහා එක් අවස්වාවක් පමණක් හින්
ටේ.
3. අනුමත් රාජ්ය ටනොවන උසස් අධයාපන ආයත්නයන්හි ටත්ෝරාගත් පූර්ණ කා රන පාඨමාලා
පමණක් ටේ යටටත් හැදෑරීමට අවස්වාව හින් ටේ.
4. රාජ්ය ටනොවන උසස් අධයාපන ආයත්නයන්හි ප්රධාන මධයස්වානට ීම පමණක් ටමම පාඨමාලා
හැදෑරීමට අවස්වාව සලසා ඇත්.
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5.

i
ii
iii
iv
v
vi
vii
viii
ix
x

79 0 අංක 76 දරණ විේව විදයාල පනත් (වරින් වර සංටෝධිත්) යටටත් අනුමත් කරන ලද0 ටපො ර
රහිත් ශිෂය ණය ටයෝජ්නා ක්රමයට ඇතුලත් වූ රාජ්ය ටනොවන උසස් අධයාපන ආයත්න පහත්
දැක්ටේ.

්රී ලංකා ඉන්ස්ටිටියුේ ඔ ඉ ඉන්ට ොටේෂන් ටටක්ටනොටලො ( (ගැරන්ටි) ලින්ට ආ ආයත්නය - SLIIT
ජ්ාතික වයාපාර කළමනාකාරීත්ව පාසැල - NSBM
කලේබු ඉන්ටනැෂනල් ටනෝටිකල් ඇන් ආ ඉං (නියරින් ටකොටල්ජ් (ප්රයිවේ) ලින්ට ආ - CINEC
්රී ලංකා ජ්ාත්යන්ත්ර ටබ ේධ ඇකාන්ය - SIBA
්රී ලංකාටේ වරලත් ගණකාධිකාරීවරයන්ටග් ආයත්නය - ICASL
සණස කැේපස් ලින්ට ආ ආයත්නය - SANASA
ටහොරයිසන් ටකොටල්ජ් ඔ ඉ බිස්නස් ඇන් ආ ටටක්ටනොටලො ( (ප්රයිවේ) ලින්ට ආ ආයත්නය - HORIZON
කාේසු හයිලි ඇ ආවාන්ස් ටමඩිකල් ටටක්ටනොටලො ( ටේනින් ටසන්ටර් (ප්රයිවේ) ලින්ට ආ ආයත්නය-KIU
එස් එල් ටී කැේපස් (ප්රයිවේ) ලින්ට ආ ආයත්නය - SLTC
ටස්ජීස් කැේපස් (ප්රයිවේ) ලින්ට ආ ආයත්නය - SAEGIS
6.

ඉහත් දැක්ටවන රාජ්ය ටනොවන උපාධි පිරිනමන ආයත්නවල ප්රවම උපාධි පාඨමාලා සඳහා ිටසුන්
ටත්ෝරා ගැනීටේ ක්රමටේදය ටමම අත්ටපොටත්හි විස්ත්ර කර ඇත්. ටමහි දක්වා ඇති නීති රීති රජ්ය
විිටන් ටහෝ නගර සැලසුේ, ජ්ල සේපාදන හා උසස් අධයාපන අමාත්යාංය විිටන් ටහෝ ගනු ලබන
තීරණ අනුව ටවනස් විය හැකිය.

1.4
1978 ධං
16 දරය විශ්නන විදය ල ාත රනන්න් නර සංප
ධිතය
ර නය පාොනා සස්  ධ්ය ා ත තා
ට ප ොලී රහිත ශිෂ්ය ය
ප්රපශ වීම සඳහ සුදුසු ම් පාොලැබීමට පේතු
i.

ටප ධමතමත
ප නා ්රම

රා ලද
ටප

අ.ටපො.ස. (උසස් ටපළ) විභාගයට තුන්වත්ාවකට වැඩි වාර ගණනකට ටපනී ිටටීටමන් අවම
සුදුසුකේ සපුරාගනු ලැබූ අයැදුේකුපවකු ීමම.

ii.

කිිටයේ අයැදුේකුපටවකුට රාජ්ය ටනොවන උසස් අධයාපන ආයත්නයකට ප්රටේ ීමම සඳහා
සුදුසුකේ ලැී මට අනුමත් අ.ටපො.ස. (උසස් ටපළ) විභාගයට ටපනී ිටටිය හැකි අවස්වා තුන
සමගාමී අවස්වා වටයන් ටහෝ එටස් ටනොමැතිව ටහෝ ටපනී ිටටිය හැක. නුදත් අවසානට ීම ිටය
අවස්වා තුනම සේපූර්ණ කල පසුව0 ඊට පසු වර්ෂයක ටහෝ ඊට ටපර වර්ෂයක විභාග ප්රතිලල
වලින් අයැදුේ කල ටනොහැකි ටේ. (0170 වර්ෂට

අ.ටපො.ස. (උසස් ටපළ) විභාග ප්රතිලල ටමහිීම

සලකා බලනු ටනොලැටේ. )
iii.

ටමම වැාසටහන සඳහා සලකනු ලබන (201 වර්ෂට ) උසස් ටපල විභාග ප්රතිලල මත් ටහෝ ඊට
ටපර වර්ෂයකීම පවත්වනු ලැබූ අ.ටපො.ස. (උසස් ටපළ) විභාග ප්රතිලල මත් 1978 අංක 16 දරණ
විේව විදයාල පනත් යටටත්, විේව විදයාල ප්රතිපාදන ටකොන්ෂන් සභාව යටටත් ඇති රාජ්ය විේව
විදයාලයක අභයන්ත්ර ශිෂයටයකු ටලස පළුද උපාධිය හැදෑරීම සඳහා දැනටමත් ටත්රී පත්ව ටහෝ
ලියාපිංංචිව ිටටින අයැදුේකුපවකු ීමම.

iv.

ටමම වැාසටහන සඳහා සලකනු ලබන (201 වර්ෂට ) උසස් ටපල විභාග ප්රතිලල මත් ටහෝ ඊට
ටපර වර්ෂයකීම පවත්වනු ලැබූ අ.ටපො.ස. (උසස් ටපළ) විභාග ප්රතිලල මත් ටවනත් ්රී ලංකා
පාර්ලිටේන්තුටේ පනත්ක් යටටත් පිහිටවනු ලැබූ රාජ්ය උසස් අධයාපන ආයත්නයක අභයන්ත්ර
ශිෂයටයකු ටලස පළුද උපාධිය හැදෑරීම සඳහා දැනටමත් ටත්රී පත්ව ිටටින අයැදුේකුපවකු ීමම.
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v.

අධයාපන අමාත්යාංය යටටත් පවතින අධයාපන විදයාපීඨයඨයක (College of Education) අභයන්ත්ර
ශිෂයටයකු ටලස ඩිේටලෝමා පාඨමාලාව හැදෑරීම සඳහා දැනටමත් ටත්රී පත්ව ිටටින
අයැදුේකුපවකු ීමම.

vi.

්රී ලංකා උසස් ත්ාක්ෂණ අධයාපන ආයත්නය (SLIATE) යටටත් පවත්නා ආයත්නයක් මිනන්
පවත්වනු ලබන උසස් ජ්ාතික ඩිේටලෝමා (HND) පාඨමාලාවන් ටහෝ ජ්ාතික ආධුනිකත්ව සහ
කාර්න්ක පුහුණු කිරීටේ අධිකාරිය (NAITA) යටටත් ඇති ඉං (ටන්ුප ත්ාක්ෂණ ආයත්නය (IET)
මිනන් පවත්වන ජ්ාතික ඉං (ටන්ුප විදයා ඩිේටලෝමා (NDES) පාඨමාලාව යන පාඨමාලාවන්ටගන්
වසර ටදකක ටහෝ ඊට වැඩි කාලයක පූර්ණ කා රන පාඨමාලාවක් හැදෑරීම සඳහා දැනටමත් ටත්රී
පත්ව ිටටින අයැදුේකුපවකු ීමම.

vii.

වෘත්තීය ත්ාක්ෂණ විේව විදයාලය යටටත් ස්වාපිත් කරන ලද විේව විදයාල විදයායත්නයක්
(University College) මිනන් පවත්වනු ලබන වසර ටදකකට වැඩි ඩිේටලෝමා පාඨමාලාවක් හැදෑරීම
සඳහා අභයන්ත්ර ිටසුන් ටලස ලියා පිංංචි ීම ිටටි/ිටටින අයැදුේකුපටවකු ීමම.

viii.

මහජ්න අරුදදල් මඟින් පූර්ණ වටයන් ටහෝ අර්ධ වටයන් ුදදල් සපයනු ලබන ටවනත් ඕනෑම
ඩිේටලෝමා ටහෝ උපාධි වැාසටහනක් සඳහා ටත්රී පත්ීම/ ලියාපිංංචි ීම ිටටින/ ිටටි අයැදුේකුපවකු
ීමම.

ix.

නගර සැලසුේ, ජ්ල සේපාදන හා උසස් අධයාපන අමාත්යාංය විිටන් පවත්වනු ලබන ඕනෑම
විටේ ශිෂයත්ව වැාසටහනක් යටටත් පළුද උපාධිය හැදෑරීම සඳහා දැනටමත් ටත්රීපත්ව
ිටටින/ ලියාපිංංචි ීම ිටටින අයැදුේකුපවකු ීමම.

x.

ටපො ර රහිත් ශිෂය ණය ටයෝජ්නා ක්රමයට සේබන්ධව ිටටින රාජ්ය ටනොවන උසස් අධයාපන
ආයත්නයක පූර්ණ කා රන ඩිේටලෝමා හෝ උපාධි පාඨමාලාවකඉ හැදෑරීම සඳහා දැනටමත්ඉ
ලියාපිංංචි ීම ිටටින අයැදුේකුපවකු ීමම.

xi.

දැනටමත් රැකියාවක නිරත් ීම ිටටින අයැදුේකුපවකු ීමම.

xii.

ඉහත් iii ිටට viii දක්වා ටේද යටටත් සඳහන් උසස් අධයාපන ආයත්නයකින් දැනටමත් ප්රවම
උපාධියක් ටහෝ අදාල සුදුසුකමක් ලබා ඇති අයැදුේකුපවකු ීමම.

xiii.

රාජ්ය ටනොවන උසස් අධයාපන ප්රටේය සහ එහි ලියාපිංංචිය සඳහා අසත්ය ටත්ොරතුුප ප්රකා
කරන සහ වයාජ් ලියකියවිලි ඉිංරිපත් කරන අයැදුේකුපවකු ීමම.

සැලකි

යුතුයි :

යේ ටලසකින් ඇතුලත් කර ගැනීටමන් පසු උසස් අධයාපන ආයත්න ප්රටේය ටහෝ ලියාපිංංචිය සදහා
අයැදුේ කිරීටේීම අයැදුේකුප විිටන් සපයන ලද ටත්ොරතුුප වැරිං ටහෝ අසත්ය බව අනාවරණය වුවටහොත්
එම අයැදුේකුප අදාල උසස් අධයාපන ආයත්නටයන් පහ කිරීමට කටයුතු කරනු ලැටේ.
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2.ප ොටස
ා ත තා නල ප්රථමම ස

ර නය පාොනා සස්  ධ්ය
සූද ාම් වි

1.4 ශිෂ්ය ය

යුතු ත

ප

ර

පිළිබඳන නැදැ

නා ්රම

ටප

ධි

ඨම ල නලට ඇතුල

වීම සඳහ

ස පද් 

හැදෑන්

හැකි ධ්ය ා

ඨම ල

රාජ්ය ටනොවන උසස් අධයාපන ආයත්න මිනන් ශිෂය ණය ටයෝජ්නා ක්රමය යටටත් හැදෑරිය හැකි
පාඨමාලාවන් විෂය ධාරා හයකට (16) වර්ග කර ඇත්.
1.
2.
3.
4.
5.

මානව හා සමාජ් විදයා විෂය ධාරාව
වාණිජ් විෂය ධාරාව
ජීව විදයා විෂය ධාරාව
ඉං (ටන්ුප ත්ාක්ෂණටේදය විෂය ධාරාව
ටත්ොරතුුප හා සන්නිටේදන ත්ාක්ෂණ විෂය ධාරාව

ඒ අනුව ටපාා ර රහිත් ශිෂය ණය ටයෝජ්නා ක්රමය යටටත් ඒ ඒ රාජ්ය ටනොවන උසස් අධයාපන ආයත්න විිටන්
පිරිනමනු ලබන උපාධි පාඨමාලාවන්0 පාඨමාලා කාල සීමාව0 පාඨමාලා ගාස්තු හා පාඨමාලාව හැදෑරීම සඳහා
සපුරාලිය යුතු අවම සුදුසුකේ පහත් දක්වා ඇත්.
1.

ම ාන හ සම න විදය විෂ්
ආයත්නට
නම

් ර න

ප්රදානය කරනු ලබන
උපාධි වැාසටහන

ඉංග්රීිට පිළිබඳ
අධයාපනටේීම
ටග රව/ඉංග්රීිට මාධය

1

ජජ්ව විදයා පිළිබඳ
අධයාපනටේීම
ටග රව/ඉංග්රීිට මාධය

2

කාල
සීමාව

වසර 4

වසර 4

පාඨමාලා
ගාස්තුව

800,000

800,000

SLIIT
3
ටභ තීය විදයාව පිළිබඳ
අධයාපනටේීම
ටග රව/ඉංග්රීිට මාධය

වසර 4

5

800,000

ලියාපිංංචි ීමටේ අවම සුදුසුකේ
අධයයන ටපොදු සහතික ප්ර
(උසස් ටපළ) විභාගට ීම කවර
ටහෝ විෂය ධාරාවකින් (‘ඉංග්රීිට’
ප්රධාන විෂය තුටනන් එකක්
විය යුතුය) “S” සාමාර්ව තුනක්
(3) එකවර ලබා තිී ම
අධයයන ටපොදු සහතික ප්ර
(උසස් ටපළ) විභාගට ීම ජීව
විදයාව,
රසායන
විදයාව,ටභ තික විදයාව සහ
කෘෂිකර්මය යන විෂයයන්
අත්රින් “S” සාමාර්ව තුනක් (3)
එකවර ලබා තිී ම
අධයයන ටපොදු සහතික ප්ර
(උසස්
ටපළ)
විභාගටයන්
සංයුක්ත් ගණිත්ය ටහෝ උසස්
ගණිත්ය,
රසායන
විදයාව,
ටභ තික විදයාව, ටත්ොරතුුප
සහ සන්නිටේදන ත්ාක්ෂණය
සහ ගණිත්ය යන විෂයයන්
අත්රින් එකවර “S” සාමාර්ව
තුනක් ලබා තිී ම

4
NSBM

වයාපාර සන්නිටේදනය
පිළිබඳ කලා උපාධිය
/ඉංග්රීිට මාධය

වසර 3

600,000

5
ඉංග්රීිට ාස්්රටේීම
උපාධිය /ඉංග්රීිට මාධය

වසර 3

585,000

6
CINEC

ඉංග්රීිට පිළිබඳ
අධයාපනටේීම ටග රව
/ඉංග්රීිට මාධය

වසර 4

780,000

7
ජජ්ව විදයා පිළිබඳ
අධයාපනටේීම ටග රව
/ඉංග්රීිට මාධය

වසර 4

780,000

8
ටභ තීය විදයා පිළිබඳ
අධයාපනටේීම ටග රව
/ඉංග්රීිට මාධය

වසර 4

800,000

9
ටත්ොරතුුප ත්ාක්ෂණය
පිළිබඳ අධයාපනටේීම
ටග රව/ඉංග්රීිට මාධය

වසර 4

780,000

10
අධයාපනටේීම/ඉංග්රීිට
මාධය ටහෝ ිටංහල
මාධය
11

HORIZON

ඉංග්රීිට පිළිබඳ
අධයාපනටේීම
ටග රව/ඉංග්රීිට මාධය

වසර 4

වසර 4

6

800,000

800,000

අධයයන ටපොදු සහතික ප්ර
(උසස් ටපළ) විභාගට ීම කවර
ටහෝ විෂය ධාරාවකින් “S”
සාමාර්ව තුනක් (3) එකවර
ලබා තිී ම හා අධයයන ටපොදු
සහතික ප්ර (උසස් ටපළ)
විභාගට
සාමානය ඉංග්රීිට
පරීක්ෂණය සඳහා සාමානය
සාමාර්වයක් ලබා තිී ම
අධයයන ටපොදු සහතික ප්ර
(උසස් ටපළ) විභාගට ීම කවර
ටහෝ විෂය ධාරාවකින් “S”
සාමාර්ව තුනක් (3) එකවර
ලබා තිී ම
අධයයන ටපොදු සහතික ප්ර
(උසස් ටපළ) විභාගට ීම කවර
ටහෝ විෂය ධාරාවකින් (‘ඉංග්රීිට’
ප්රධාන විෂය තුටනන් එකක්
විය යුතු) “S” සාමාර්ව තුනක් (3)
එකවර ලබා තිී ම
අධයයන ටපොදු සහතික ප්ර
(උසස් ටපළ) විභාගට ීම ජීව
විදයාව,
රසායන
විදයාව,ටභ තික විදයාව සහ
කෘෂිකර්මය යන විෂයයන්
අතුරින් “S” සාමාර්ව තුනක් (3)
එකවර ලබා තිී ම
අධයයන ටපොදු සහතික ප්ර
(උසස්
ටපළ)
විභාගටයන්
සංයුක්ත් ගණිත්ය ටහෝ උසස්
ගණිත්ය,
රසායන
විදයාව,
ටභ තික විදයාව, ටත්ොරතුුප
සහ සන්නිටේදන ත්ාක්ෂණය,
ගණිත්ය යන විෂයයන් අත්රින්
එකවර “S” සාමාර්ව තුනක්
ලබා තිී ම
අධයයන ටපොදු සහතික ප්ර
(උසස් ටපළ) විභාගට ීම කවර
ටහෝ විෂය ධාරාවකින්
“S”
සාමාර්ව තුනක් (3) එකවර
ලබා තිී ම
අධයයන ටපොදු සහතික ප්ර
(උසස් ටපළ) විභාගට ීම කවර
ටහෝ විෂය ධාරාවකින් “S”
සාමාර්ව තුනක් (3) එකවර
ලබා තිී ම
අධයයන ටපොදු සහතික ප්ර
(උසස් ටපළ) විභාගට ීම කවර
ටහෝ විෂය ධාරාවකින් (‘ඉංග්රීිට’
ප්රධාන විෂය තුටනන් එකක්
විය යුතුය) “S” සාමාර්ව තුනක්
(3) එකවර ලබා තිී ම

12
ටභ තීය විදයා පිළිබඳ
අධයාපනටේීම ටග රව
/ඉංග්රීිට මාධය

වසර 4

800,000

ජජ්ව විදයා පිළිබඳ
අධයාපනටේීම ටග රව
/ඉංග්රීිට මාධය

වසර 4

780,000

අධයයන ටපොදු සහතික ප්ර
(උසස් ටපළ) විභාගට ීම ජීව
විදයාව,
රසායන
විදයාව,ටභ තික විදයාව සහ
කෘෂිකර්මය යන විෂයයන්
අතුරින් “S” සාමාර්ව තුනක් (3)
එකවර ලබා තිී ම

ටභ තීය විදයා පිළිබඳ
අධයාපනටේීම ටග රව
/ඉංග්රීිට මාධය

වසර 4

800,000

අධයයන ටපොදු සහතික ප්ර
(උසස්
ටපළ)
විභාගටයන්
සංයුක්ත් ගණිත්ය ටහෝ උසස්
ගණිත්ය,
රසායන
විදයාව,
ටභ තික විදයාව, ටත්ොරතුුප
සහ සන්නිටේදන ත්ාක්ෂණය,
ගණිත්ය යන විෂයයන් අත්රින්
එකවර “S” සාමාර්ව තුනක්
ලබා තිී ම

කාල
සීමාව

පාඨමාලා
ගාස්තුව

ලියාපිංංචි ීමටේ අවම සුදුසුකේ

HORIZON
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2.

KIU

න ණින විෂ්
ආයත්නට
නම

1

2

SLIIT

NSBM

අධයයන ටපොදු සහතික ප්ර
(උසස්
ටපළ)
විභාගටයන්
සංයුක්ත් ගණිත්ය ටහෝ උසස්
ගණිත්ය,
රසායන
විදයාව,
ටභ තික විදයාව, ටත්ොරතුුප
සහ සන්නිටේදන ත්ාක්ෂණය,
ගණිත්ය යන විෂයයන් අත්රින්
එකවර “S” සාමාර්ව තුනක්
ලබා තිී ම

් ර න
ප්රදානය කරනු ලබන
උපාධි වැාසටහන

වයාපාර පරිපාලනටේීම
(විටේෂ)(ටග රව)
උපාධිය/ඉංග්රීිට මාධය

ිනණුේකරණය සහ ුදදල්
කළමනාකරණ
ටග රව/ඉංග්රීිට මාධය

වසර 4

වසර 4

7

800,000

800,000

අධයයන ටපොදු සහතික ප්ර
(උසස් ටපළ) විභාගට ීම කවර
ටහෝ විෂය ධාරාවකින් “S”
සාමාර්ව තුනක් (3) එකවර ලබා
තිී ම
අධයයන ටපොදු සහතික ප්ර
(උසස් ටපළ) විභාගට ීම කවර
ටහෝ විෂය ධාරාවකින් “S”
සාමාර්ව තුනක් (3) එකවර ලබා
තිී ම

3

4

5

වයවහාරික
ිනණුේකරණය පිළිබඳ
විදයාටේීම උපාධිය
(සාමානය) /ඉංග්රීිට මාධය
CA Sri
Lanka

SANASA

6

වයවහාරික
ිනණුේකරණය පිළිබඳ
විදයාටේීම උපාධිය
(විටේෂ) /ඉංග්රීිට මාධය

බැංකුකරණය සහ මූලය
පිළිබඳ විදයාටේීම
(විටේෂ) උපාධිය/ඉංග්රීිට
මාධය

ප්රාටේශීය විදයා සහ
සැළසුේ පිළිබඳ (විටේෂ)
උපාධිය/ඉංග්රීිට මාධය

7

කාර්ය සේපාදන හා
ප්රවාහන පිළිබඳ
විදයාටේීම ටග රව
උපාධිය/ඉංග්රීිට මාධය

8

ිටල්ලර අටලවිකරණ හා
සන්නාමකරණය පිළිබඳ
කළමනාකරණටේීම
ටග රව /ඉංග්රීිට මාධය

වසර 4

වසර 4

760,000

570,000

අධයයන ටපොදු සහතික ප්ර
(උසස් ටපළ) විභාගට ීම කවර
ටහෝ විෂය ධාරාවකින් “S”
සාමාර්ව තුනක් (3) එකවර ලබා
තිී ම

600,000

අධයයන ටපොදු සහතික ප්ර
(උසස් ටපළ) විභාගට ීම කවර
ටහෝ විෂය ධාරාවකින් “S”
සාමාර්ව තුනක් (3) එකවර ලබා
තිී ම

වසර 4

වසර 4

780,000

700,000

CINEC
9

10

සැපයුේදාම
කළමනාකරණය පිළිබඳ
කළමනාකරණටේීම
ටග රව /ඉංග්රීිට මාධය

සංචාරක හා සත්කාරක
කළමනාකරණය පිළිබඳ
කළමනාකරණටේීම
ටග රව /ඉංග්රීිට මාධය

වසර 4

වසර 4

8

අධයයන ටපොදු සහතික ප්ර
(උසස් ටපළ) විභාගට ීම කවර
ටහෝ විෂය ධාරාවකින් “S”
සාමාර්ව තුනක් (3) එකවර ලබා
තිී ම

600,000
වසර 4

වසර 4

අධයයන ටපොදු සහතික ප්ර
(උසස් ටපළ) විභාගට ීම කවර
ටහෝ විෂය ධාරාවකින් “S”
සාමාර්ව තුනක් (3) එකවර ලබා
තිී ම

780,000

780,000

අධයයන ටපොදු සහතික ප්ර
(උසස් ටපළ) විභාගට ීම කවර
ටහෝ විෂය ධාරාවකින් “S”
සාමාර්ව තුනක් (3) එකවර ලබා
තිී ම
අධයයන ටපොදු සහතික ප්ර
(උසස් ටපළ) විභාගට ීම කවර
ටහෝ විෂය ධාරාවකින් “S”
සාමාර්ව තුනක් (3) එකවර ලබා
තිී ම
අධයයන ටපොදු සහතික ප්ර
(උසස් ටපළ) විභාගට ීම කවර
ටහෝ විෂය ධාරාවකින් “S”
සාමාර්ව තුනක් (3) එකවර ලබා
තිී ම
අධයයන ටපොදු සහතික ප්ර
(උසස් ටපළ) විභාගට ීම කවර
ටහෝ විෂය ධාරාවකින් “S”
සාමාර්ව තුනක් (3) එකවර ලබා
තිී ම

11
HORIZON

12

අටලවිකරණය පිළිබඳ
කළමනාකරණ ටග රව
උපාධිය/ඉංග්රීිට මාධය

13

මානව සේපත්
කළමනාකරණ ටග රව
උපාධිය/ඉංග්රීිට මාධය

14

අටලවි කළමනාකරණ
ටග රව උපාධිය/ඉංග්රීිට
මාධය

KIU

15

3.

වයාපාර කළමනාකරණ
විදයාව පිළිබඳ
උපාධිය(මානව සේපත්
කළමනාකරණය)
/ඉංග්රීිට මාධය

ිනණුේකරණ
කළමනාකරණ ටග රව
උපාධිය/ඉංග්රීිට මාධය

ජීන විදය විෂ්
ආයත්නට
නම

1

වසර 4

වසර 4

වසර 4

වසර 4

වසර 4

KIU

800,000

අධයයන ටපොදු සහතික ප්ර
(උසස් ටපළ) විභාගට ීම වාණිජ්
විෂය ධාරාටවන් “S” සාමාර්ව
තුනක් (3) එකවර ලබා තිී ම

800,000

800,000

800,000

අධයයන ටපොදු සහතික ප්ර
(උසස් ටපළ) විභාගට ීම කවර
ටහෝ විෂය ධාරාවකින් “S”
සාමාර්ව තුනක් (3) එකවර ලබා
තිී ම
අධයයන ටපොදු සහතික ප්ර
(උසස් ටපළ) විභාගට ීම කවර
ටහෝ විෂය ධාරාවකින් “S”
සාමාර්ව තුනක් (3) එකවර ලබා
තිී ම
අධයයන ටපොදු සහතික ප්ර
(උසස් ටපළ) විභාගට ීම කවර
ටහෝ විෂය ධාරාවකින් “S”
සාමාර්ව තුනක් (3) එකවර ලබා
තිී ම

් ර න
ප්රදානය කරනු ලබන
උපාධි වැාසටහන

KAATSU
ජවදය
විදයාටේීම
ටග රව
උපාධිය/ඉංග්රීිට මාධය

2

800,000

අධයයන ටපොදු සහතික ප්ර
(උසස් ටපළ) විභාගට ීම වාණිජ්
විෂය ධාරාටවන් “S” සාමාර්ව
තුනක් (3) එකවර ලබා තිී ම

විදයාටේීම ජජ්ව ජවදය
විදයා ටග රව උපාධිය
/ඉංග්රීිට මාධය

කාල
සීමාව

වසර 4

වසර 4

9

පාඨමාලා
ගාස්තුව

800,000

800,000

ලියාපිංංචි
සුදුසුකේ

ීමටේ

අවම

අධයයන ටපොදු සහතික
ප්ර
(උසස්
ටපළ)
විභාගට ීම කවර ටහෝ
විෂය ධාරාවකින් “S”
සාමාර්ව
තුනක්
(3)
එකවර ලබා තිී ම
අධයයන ටපොදු සහතික
ප්ර
(උසස්
ටපළ)
විභාගට ීම ජීව විදයා
විෂය
ධාරාටවන්
“S”
සාමාර්ව
තුනක්
(3)
එකවර ලබා තිී ම

3

කටුචිකිත්සක
විදයාව
පිලිබඳ
ජවදය
විදයා
ටග රව උපාධිය/ඉංග්රීිට
මාධය

වසර 4

800,000

KIU
4

4.

විදයාටේීම මටනෝ විදයා
ටග රව උපාධිය/ඉංග්රීිට
මාධය

ඉංජිපන්රු ත ක්ෂ්යපශද
ආයත්නට
නම

1

NSBM

2

3
CINEC

4

5

විෂ්

ප්රදානය කරනු
වැාසටහන

අභයන්ත්ර
/ඉංග්රීිට මාධය

වසර 4

800,000

අධයයන ටපොදු සහතික
ප්ර
(උසස්
ටපළ)
විභාගට ීම ජීව විදයා
විෂය
ධාරාටවන්
“S”
සාමාර්ව
තුනක්
(3)
එකවර ලබා තිී ම
අධයයන ටපොදු සහතික
ප්ර
(උසස්
ටපළ)
විභාගට ීම කවර ටහෝ
විෂය ධාරාවකින් “S”
සාමාර්ව
තුනක්
(3)
එකවර ලබා තිී ම හා
අධයයන ටපොදු සහතික
ප්ර
සාමානය
ටපළ)
විභාගට ීම ඉංග්රීිට විෂය
සඳහා අවම වටයන්
සාමානය
සාමාර්වයක්
ලබා තිී ම

් ර න

ලබන

උපාධි

කාල
සීමාව

පාඨමාලා
ගාස්තුව

නිර්මාණටේදය

වසර 3

600,000

ිටවිල් ඉං (ටන්ුප විදයාව පිළිබඳ
ඉං (ටන්ුප විදයාටේීම ටග රව
/ඉංග්රීිට මාධය

වසර 4

800,000

යාන්ත්රික ඉං (ටන්ුප විදයාව
පිළිබඳ ඉං (ටන්ුප විදයාටේීම
ටග රව/ඉංග්රීිට මාධය
ටමෝටර් කාර්න්ක
ඉං (ටන්ුප
විදයාව
පිළිබඳ
ඉං (ටන්ුප
විදයාටේීම ටග රව/ඉංග්රීිට මාධය
විදුත්
හා
විදුලි
සංටේ
ඉං (ටන්ුප
විදයාව
පිළිබඳ
ඉං (ටන්ුප විදයාටේීම ටග රව
/ඉංග්රීිට මාධය
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වසර 4

800,000

වසර 4

800,000

වසර 4

800,000

ලියාපිංංචි
සුදුසුකේ

ීමටේ

අවම

අධයයන ටපොදු සහතික
ප්ර
(උසස්
ටපළ)
විභාගට ීම කවර ටහෝ
විෂය ධාරාවකින් “S”
සාමාර්ව
තුනක්
(3)
එකවර ලබා තිී ම

අධයයන ටපොදු සහතික
ප්ර
(උසස්
ටපළ)
විභාගට ීම
ටභ තීය
විදයා විෂය ධාරාටවන්
“S” සාමාර්ව තුනක් (3)
එකවර ලබා තිී ම

6

විදුත්
සහ
බල
ඉං (ටන්ුප
විදයාව
විදයාටේීම
උපාධිය/ඉංග්රීිට මාධය

පේධති
පිළිබඳ
ටග රව

වසර 4

800,000

7

විදුත්
සහ
ඉං (ටන්ුප
කළමනාකරණ
ඉං (ටන්ුප
විදයාව
පිළිබඳ
විදයාටේීම
ටග රව උපාධිය/ඉංග්රීිට මාධය

වසර 4

800,000

SLTC
8

විදුත් සහ විදුලි
ඉං (ටන්ුප
විදයාව
විදයාටේීම
උපාධිය/ඉංග්රීිට මාධය

9

5.

ත්ාක්ෂණටේීම විදුත් ටග රව
උපාධිය/ඉංග්රීිට මාධය

පතොරතුරු හ සන්ිරපශදා ත ක්ෂ්ය විෂ්
ආයත්නට

1

සංටේ
පිළිබඳ
ටග රව

SLIIT

නම

ප්රදානය
කරනු
ලබන
උපාධි වැාසටහන

ටත්ොරතුුප
ත්ාක්ෂණය
පිළිබඳ
විදයාටේීම
උපාධිය/ඉංග්රීිට මාධය

වසර 4

වසර 4

800,000

අධයයන ටපොදු සහතික
ප්ර
(උසස්
ටපළ)
විභාගට ීම
ටභ තික
විදයා විෂය ධාරාටවන්
“S” සාමාර්ව තුනක් (3)
එකවර ලබා තිී ම
අධයයන ටපොදු සහතික
ප්ර
(උසස්
ටපළ)
විභාගට ීම
ටභ තික
විදයා විෂය ධාරාටවන්
“S” සාමාර්ව තුනක් (3)
එකවර ලබා තිී ම
අධයයන ටපොදු සහතික
ප්ර
(උසස්
ටපළ)
විභාගට ීම
ටභ තික
විදයා ටහෝ ජීව විදයා
ටහෝ ත්ාක්ෂණ විදයා
යන විෂය ධාරාවලින්
කවර
ටහෝ
විෂය
ධාරාවකින්
“S”
(සාමානය)
සාමාර්ව
තුනක් එකවර ලබා
තිී ම

් ර න

කාල
සීමාව

වසර 4
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800,000

අධයයන ටපොදු සහතික
ප්ර
(උසස්
ටපළ)
විභාගට ීම
ටභ තික
විදයා විෂය ධාරාටවන්
“S” සාමාර්ව තුනක් (3)
එකවර ලබා තිී ම

පාඨමාලා
ගාස්තුව

800,000

ලියාපිංංචි ීමටේ අවම
සුදුසුකේ
අධයයන ටපොදු සහතික
ප්ර
(උසස්
ටපළ)
විභාගට ීම කවර ටහෝ
විෂය ධාරාවකින් “S”
සාමාර්ව තුනක් (3)
එකවර ලබා තිී ම

2

බහුමාධය
පිළිබඳ
විදයාටේීම උපාධිය/ඉංග්රීිට
මාධය

වසර 3

600,000

කළමනාකරණ
ටත්ොරතුුප පේධති පිළිබඳ
විදයාටේීම
(විටේෂ)
උපාධිය/ඉංග්රීිට මාධය

වසර 4

800,000

NSBM

3

4

ටත්ොරතුුප
ත්ාක්ෂණ
විදයාටේීම
ටග රව
උපාධිය/ඉංග්රීිට මාධය

වසර 4

800,000

HORIZON
5

6

ජ්ාලකරණ සහ ජ්ංගම
පරිගණක
ටත්ොරතුුප
ත්ාක්ෂණය
පිළිබඳ
ටග රව උපාධිය/ඉංග්රීිට
මාධය

SAEGIS

ටත්ොරතුුප
ත්ාක්ෂණය
පිළිබඳ
උපාධිය/ඉංග්රීිට
මාධය

වසර 4

වසර 3
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800,000

500,000

අධයයන ටපොදු සහතික
ප්ර
(උසස්
ටපළ)
විභාගට ීම කවර ටහෝ
විෂය ධාරාවකින් “S”
සාමාර්ව තුනක් (3)
එකවර ලබා තිී ම හා
අධයයන ටපොදු සහතික
ප්ර
(උසස්
ටපළ)
විභාගට ීම
සාමානය
ඉංග්රීිට
පරීක්ෂණය
සඳහා
සාමානය
සාමාර්වයක්
ලබා
තිී ම

අධයයන ටපොදු සහතික
ප්ර
(උසස්
ටපළ)
විභාගට ීම කවර ටහෝ
විෂය ධාරාවකින් “S”
සාමාර්ව තුනක් (3)
එකවර ලබා තිී ම හා
අධයයන ටපොදු සහතික
ප්ර
(උසස්
ටපළ)
විභාගට ීම
සාමානය
ඉංග්රීිට
පරීක්ෂණය
සඳහා
සාමානය
සාමාර්වයක්
ලබා
තිී ම
අධයයන ටපොදු සහතික
ප්ර
(උසස්
ටපළ)
විභාගට ීම කවර ටහෝ
විෂය ධාරාවකින් “S”
සාමාර්ව තුනක් (3)
එකවර ලබා තිී ම
අධයයන ටපොදු සහතික
ප්ර
(උසස්
ටපළ)
විභාගට ීම කවර ටහෝ
විෂය ධාරාවකින් “S”
සාමාර්ව තුනක් (3)
එකවර ලබා තිී ම
අධයයන ටපොදු සහතික
ප්ර
(උසස්
ටපළ)
විභාගට ීම කවර ටහෝ
විෂය ධාරාවකින් “S”
සාමාර්ව තුනක් (3)
එකවර ලබා තිී ම
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SIBA

ටත්ොරතුුප
ත්ාක්ෂණය
පිළිබඳ
විදයාටේීම
උපාධිය/ඉංග්රීිට මාධය

අධයයන ටපොදු සහතික
ප්ර
(උසස්
ටපළ)
විභාගට ීම කවර ටහෝ
විෂය ධාරාවකින් “S”
සාමාර්ව තුනක් (3)
එකවර ලබා තිී ම සහ
අධයයන ටපොදු සහතික
ප්ර
(උසස්
ටපළ)
විභාගට ීම
සාමානය
ඉංග්රීිට
පරීක්ෂණය
සඳහා
සාමානය
සාමාර්වයක්
ලබා
තිී ම

වසර 3

580,000
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ටත්ොරතුුප ත්ාක්ෂණය හා
සන්නිටේදන
ත්ාක්ෂණටේීම උපාධිය

2.2 ර නය පාොනා සස්  ධ්ය
කිරීපම් දාම

වසර 3

අධයයන ටපොදු සහතික
ප්ර
(උසස්
ටපළ)
විභාගට ීම කවර ටහෝ
විෂය ධාරාවකින් “S”
සාමාර්ව තුනක් (3)
එකවර ලබා තිී ම

580,000

ා ත තා නල ධ්ය ා

ඨම ල

සඳහ ිසසුන් ධමතයුක්ත

017 /70 අධයයන වර්ෂට විේව විදයාල ප්රටේය සඳහා සුදුසුකේ ලැබූ යේ අටේක්ෂකටයකු රාජ්ය ටනොවන
උසස් අධයාපන ආයත්නයක අධයයන පාඨමාලාවක් හැදෑරිම සඳහා ටත්ෝරා ගැනීම පහත් සාධක මත්
පදනේව ිටදුටේ.
i.

1.0 ටකොටටස් ප්රකා කරන ලද අවම සුදුසුකේ සපුරන ලද අයැදුේකුපවන් සහ 0.7 ටකොටටස් සදහන්
උපාධි වැාසටහන් සලකා බලනු ලැටේ.

ii.

Z ලකුණු මඟින් මනිනු ලබන සමස්ත් ලංකා කුසලත්ා පදනම මත් පදනේ ටේ.

iii. එක් එක් අයැදුේකුප ත්ම අභිමත්ය පරිිං ටපො ර රහිත් ශිෂය ණය ටයෝජ්නා ක්රමය යටටත් ඇති රාජ්ය
ටනොවන උසස් අධයාපන ආයත්න හා එම ආයත්න යටටත් හැදෑරිය හැකි උපාධි වැාසටහන් සඳහා
මනාප ඕනෑම සංතයාවක් ප්රකා කල හැක.
iv. අයැදුේකුපවන්ටග් මනාපය සහ රාජ්ය ටනොවන උසස් අධයාපන ආයත්න වල ආසන ධාරිත්ාවය මත්
පදනේව ටත්ෝරා ගැනීටේ කටයුතු ිටදු කරනු ඇත්.
v.

අයැදුේකුපටග් පළුද මනාපය සහිත් වැාසටහනට ඉහළම ප්රුදතත්වය ලබා ටදන අත්ර ඒ සඳහා
අයැදුේකුප සුදුසුකේ ටනොලැබුටේ නේ ඊළඟට ඔහු/ඇය මනාප ලබා ීම ඇති අනුපිළිටවල මත් ටත්ෝරා
ගැනීම ිටදු කරනු ලැටේ.

අයැදුේපත් අන්ත්ර්ජ්ාලය හරහා ඉිංරිපත් කිරීටමන් අනතුුපව යේ අයැදුේකුපටවකුට මනාප ලබා ීම ඇති
අනුපිළිටවල ටවනස් කිරීමට අවය වන්ටන් නේ ඒ සඳහා සම්මුඛ

එම දිාපේ ිසට ම ස

රීක්ෂ්ය ට සහභ ගී නා දිා පහ

ල ක් ලබ පදමත ඇත. අපටග් ටවේ අාවිට

අන්ත්ර්ගත් අභියාචනා

ඉිංරිපත් කිරීමට ලබා ීම ඇති ආදර් අයැදුේප්රය පුරවා අයැදුේ කල පාඨමාලාවල අනුපිළිටවල ටහෝ ඉල්ලුේ
කරන ලද රාජ්ය ටනොවන උසස් අධයාපන ආයත්නය ටවනස් කිරීමට ඉහත් සඳහන් කාල සීමාව තුළ
අයැදුේකුපවන්ට අවසර ටදනු ලැටේ.
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ඒ අනුව ඔබ විිටන් සේපූර්ණ කරන ලද අභියාචනා අයැදුේපත් නිිට පරිිං අත්සන් කර ධ්යක්ෂ්, ශිෂ්ය ය

ධං
, ර නය පාොනා සස්  ධ්ය ා ධං
, ාැර සැලසුම්, නල සම් දා හ සස්  ධ්ය ා
ධම තය ං
, 980/4A, වි්රමිසංහ ප පදස, ඇතුල්ප
ට්පට් යන ලිපිනයට ලි
දිංචි තැ ෑපලන්
පහ පැාැවි



භාර ිංය යුතුය.

පමහිදී ම රුවීම් ධපේක්ෂ්

රා

ඨම ල පශ සහ ර නය පාොනා සස්  ධ්ය

ත තාපේ පුරේ ඩු තිපබි යුතු නා ධතර ධ ැදුම් රුනන් නැඩි පින්සක් ිසටිා ධන් ථම න
ඔවුන්පේ Z ලකුණු ධමතපිළිපනල සැලකිල්ලට ැමත ලැපේ.

ා
දී

017 /0170 අධයයන වර්ෂය සඳහා ශිෂය ණය ටයෝජ්නා ක්රමය යටටත් රාජ්ය ටනොවන උසස් අධයාපන ආයත්න
ටවත් ිටසුන් ටත්ෝරා ගැනීටමන් පසු ඒ ඒ අටේක්ෂකයන් විිටන් ඉිංරිපත් කරනු ලබන අභියාචනා විමර්නය
කර වාර්ත්ා කිරීම සඳහා අභියාචනා කන්ටුවක් නගර සැලසුේ, ජ්ල සේපාදන හා උසස් අධයාපන
අමාත්යාංය විිටන් පත් කරනු ලැටේ. එම අභියාචනා කන්ටුටවහි තීරණයන් අමාත්යාංට ටල්කේ විිටන්
අනුමත් කළ පසු අයැදුේකුපවන් ටවත් ලිඛිත්ව දැනුේ ටදනු ලැටේ.

සැලකි

යුතුයි:

අභියාචනා සඳහා ලබා ීම ඇති කාල සීමාව ඉක්මීමටමන් අනතුුපව ටයොුද කරන අභියාචනා කිිටවක් භාර
ටනොගැටන්. ත්වද0 අභියාචනා සේබන්ධටයන් අමාත්යාං ටල්කේ වරයාටග් තීරණය අවසාන තීරණය ටේ.
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3ප

ොටස

ධන්ත්ණන ල
හරහ ප ොලී රහිත ශිෂ්ය ය
ප නා ්රම
ටප
ර නය පාොනා සස් 
ධ්ය ා ත තා න්හි ස ධි
ඨම ල ප්රපශ
ට ධ ැදුම්කිරීපම් ්රමපශද
3.1. ධන්ත්ණන ල

ඔ් ප්  ධ ැදුම් ්ර

සම්ූර්ණය

ළ යුතු ත

ර

ටමම ටකොටස ඔබ කැමති අධයයන පාඨමාලා සහ රාජ්ය ටනොවන උසස් අධයාපන ආයත්න සඳහා
අන්ත්ර්ජ්ාලය හරහා අයැදුේ කරන ආකාරය පිළිබඳව පැහැිංලි කරයි. අන්ත්ර්ජ්ාලය හරහා ප්රටේ
අයැදුේපත් සේපූර්ණ කිරීම පිළිබඳව පැහැිංලි උපටදස් ටමහි අාංගු වන අත්ර අන්ත්ර්ජ්ාලය හරහා අයැදුේ
කිරීමට ටනොහැකි/පහසුකේ ටනොමැති අයැදුේකුපටවකු නේ ඒ සඳහා සළසන ලද පහසුකේ පිළිබඳවද ටමහි
විස්ත්ර ටේ.

සුදුසුකේලත් අයැදුේකුපවන් විිටන් අයැදුේප්ර ටයොුද කිරීටේීම www.studentloans.mohe.gov.lk ටවේ අාවිය
යටටත් පහසුකේ සලසා ඇති අන්ත්ර්ජ්ාල ක්රමය භාවිත්ා කල යුතුය.

අන්ත්ර්ජ්ාලය හරහා අයැදුේකිරීමට ටනොහැකි ටහෝ පහසුකේ ටනොමැති අයැදුේකුපවකු නේ පහත් සඳහන්
වන මධයස්වාන වලීම අන්ත්ර්ජ්ාලය ඔස්ටස් අයැදුේප්ර ටයොුද කිරීමට පහසුකේ සලසා ටදනු ඇත්. එවැනි
මධයස්වානයක් භාවිත්ා කිරීටේීම, අන්ත්ර්ජ්ාලය මඟින් ටයොුද කරනු ලබන අයැදුේප්ර ටවනුටවන් සැකසුේ
ගාස්තු ටලස ුප.200/- ක ුදදලක් ශිෂයයන් විිටන් එම ම්ය් ථම ා ට ටගවිය යුතු ටේ.
i.

්රී ලංකා විවෘත් විේවවිදයාලට

(OUSL) ප්රාටේශීය පරිශ්රයන්හි පිහිටා ඇති ජ්ාතික අන්ත්ර්ජ්ාල

දුරස්ව අධයාපන පේධති (NODES) පිවිසුේ මධයස්වාන (NACs)
ii.

අධයාපන අමාත්යාංය යටටත් පිහිටුවා ඇති පළාත්බඳ සහ කලාපීඨයය ටත්ොරතුුප හා සන්නිටේදන
ත්ාක්ෂණ (ICT) මධයස්වාන
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iii.

ටත්ොරතුුප සහ සන්නිටේදන ත්ාක්ෂණ නිටයෝ (ත්ායත්න (ICTA) යටටත් පිහිටුවා ඇති නැණසල
මධයස්වාන

iv.

මීට අමත්රව, නගර සැලසුේ0 ජ්ල සේපාදන හා උසස් අධයාපන අමාත්යාං ටවේ අාවිට ,
www.studentloans.mohe.gov.lk පළකර ඇති අන්ත්ර්ජ්ාල අයැදුේප්රයට පිවිසීම සඳහා
අයැදුේකුපවන්ට ත්මන්ටග්ම පිවිසුේ ටක්න්ද්ර භාවිත්ා කල හැක.

ප

ොලී රහිත ශිෂ්ය ය

ප

නා ්රම

ටප

ර නය පාොනා සස්  ධ්ය

ා ත තා

ප්රපශ
සඳහ වූ ධ ැදුම් ්ර
සම්ූර්ණය කිරීමට ප ර පමම ධ ප ොපතහි මුල් ප
කී ප හි සඳහන් ීතතිප රීතිප කි නා පලස ධ ැදුම් රුනන්ට ස පද්  පදමත ලැපේ.

ොට් 

අයැදුේපත් ඉිංරිපත් කරන සෑම අයැදුේකුපටවකුම ටපො ර රහිත් ශිෂය ණය ටයෝජ්නා ක්රමට නිළ ටවේ
අාවිය www.studentloans.mohe.gov.lk හරහා අන්ත්ර්ජ්ාලය මිනන් රාජ්ය ටනොවන උසස් අධයාපන ආයත්න
ප්රටේ අයැදුේපත් ටයොුද කිරීටේ ටස්වාව සඳහා පරිශීලකයකු ටලස ලියාපිංංචි විය යුතුය. ටේ සඳහා
අයැදුේකුපටග් ජ්ාතික හැඳුනුේපත් අංකය (අ.ටපො.ස. (උ/ටපළ) සඳහා ඉිංරිපත් කරන ලද) සහ 017 වර්ෂට
අ.ටපො.ස. (උ/ටපළ) විභාගය සඳහා ටපනී ිටටි විභාග අංකය භාවිත්ා කල යුතුය. ටමහිීම ඔබටග් ුදරපදය ඔබ
විිටන් ඇතුළත් කර ඇති විදුත් ත්ැපැල් ිනණුමට ලැටබනු ඇත්. එය භාවිත්ා කර ලියාපිංංචි ීමම ිටදු කළ යුතු
ටේ. ඉන් අනතුුපව මාර්ගගත් අයැදුේ පත් සේපූර්ණ කිරීටේ පහසුකම ඔබ ටවත් ලැටබනු ඇත්. පහත් සඳහන්
පරිිං එක් එක් පිටුව සේපූර්ණ කළ යුතු ටේ.
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ඔබටග් විදුත් ත්ැපැල් ිනණුමට ලැටබන ුදරපදය ඇතුලත් කිරීටමන් අනතුුපව මාර්ගගත් අයැදුේප්රයක්
සඳහා ලියාපිංංචි ීමටේ හැකියාව ඇත්. ටමහිීම විදුත් ත්ැපැල් ිනණුමට ලැටබන ුදරපදය අවය නේ ටවනස්
කිරීටේ පහසුකම ඔබට ලබා ීම ඇත්.

මාර්ගගත් අයැදුේපත්ක් සඳහා ප්රටේ ීමමට අවස්වාව ටමම පියවටර්ීම ලැටබන අත්ර අවයත්ාවය මත් ශිෂය
අත්ටපොත්, නිත්ර විමසන ප්රේන සඳහා පිළිතුුප ශිෂය ණය ටයෝජ්නා ක්රමය පිළිබඳ ටත්ොරතුුප ලබාගත් හැකි
දුරකවන අංක, විදුත් ත්ැපැල් ිනණුේ හා ටල්තන, උපකාරක යතුර සඳහා ප්රටේ ීමටේ හැකියාව ලැටේ. ඔබ
විිසන් ධ ැදුම් ්ර පිරවීම තරම්භ කිරීමට ප ර පමහි ඇතුල
ර ඇතිප ශිෂ්ය ධ ප ොත
කි නා පලස තරපේ දැමතන
රමත ලැපේ.
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ටමම ටකොටටසහි අයැදුේකුපටග් ුදලකුුප සමග නම0 සේපූර්ණ නම0 පුන්තිරිභාවය (ස්ත්රී/පුුපෂ භාවය)0
ජ්ාතික හැඳුනුේපත් අංකය0 උපන් ිංනය හා අ.ටපො.ස. (උ/ටපළ) විභාග අංකය ස්වයංක්රීයව ඇතුලත් ටේ.
අටනකුත් ිටයලු ටත්ොරතුුප නිවැරිංව ඇතුලත් කළ යුතු ටේ. එටස් ටනොවුනටහොත් සේුදත පරීක්ෂණට
කැඳීමේ ලිපිය නිිට පරිිං ඔබ ටවත් ටනොලැී මට ටේතු වනු ඇත්. (ඔබ රාජ්ය විේව විදයාලයකට ඇතුළත් ීමම
සඳහා විේව විදයාල ප්රතිපාදන ටකොන්ෂන් සභාව ටවත් අයැදුේපත්ක් ඉිංරිපත් කළ අටයකු නේ ඔබටග්
ලිපිනය ඇතුුම ටප ේගලික ටත්ොරතුුප ස්වයංක්රීයව ඇතුළත්ව තිබිය හැක. එනුදත් එම ටත්ොරතුුප අවය නේ
යාවත්කා රන කිරීටේ හැකියාව ලබා ීම ඇත්.)
ඔබ පාසැල් අයැදුේකුපටවක් ද පුේගලික අයැදුේකුපටවක් ද යන වග අදාල ටකොටුටවහි සඳහන් කළ යුතුටේ.
සෑම පිටුවක් අවසානට
ටේ.

ඊළඟ පිටුවට ප්රටේ ීමම සඳහා ිටයලුම ටත්ොරතුුප ඇතුලත් කර තිී ම අනිවාර්යය

017 වර්ෂට උසස් ටපළ විභාගයට ටපනී ිටටිට පාසැල් අයැදුේකුපවකු වටයන් නේ ටමම ටකොටස
සේපූර්ණ කළ යුතු ටේ. එහි පාසටලහි නම0 ලිපිනය0 ිංස්ත්රික්කය0 අයැදුේකුපටග් නම සහ විභාග අංකය
ස්වයංක්රීයව ඇතුලත් වන අත්ර අටනක් ටත්ොරතුුප ඔබ විිටන් ඇතුලත් කළ යුතු ටේ. (ඔබටග් පාසැටලහි
දුරකවන අංකය ටනොමැති නේ පාසැටලහි අටනකුත් ටත්ොරතුුප නිවැරිංව ඇතුලත් කළ යුතුය.)

18

ටමම ටකොටටස්ීම ඔබ විිටන් අ.ටපො.ස(සා/ටප) විභාගට ීම ඉංග්රීිට, ගණිත්ය හා විදයාව යන විෂයන්ට ලබාගත්
සාමාර්වයන් ඇතුලත් කළ යුතුටේ.

පමම ප

ොටප් දී ධ.ප ො.ස. සස්  ප ළ විභ ැපේ ස ම ාය ප ොදු

ඇතිප පහොඳම ප්රතිපලල

ධද ල න්ණෂ්

සම

ඇතුළ
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රන්ා.

රීක්ෂ්ය

සඳහ ඔබ ලබ

ටමම ටකොටටස්ීම ඔබටග් කැමැත්ටත් අනුපිළිටවල පරිිං උපාධි පාඨමාලා සහ රාජ්ය ටනොවන උසස් අධයාපන
ආයත්නය

ඇතුලත්

ධිරන ්ණ

ප න්ම කි න එහි ලබ දී ඇතිප ස පද්  ිරිස

තනද, ඔබපේ
ඇතුල
ැමැ
ඉදින්

කළ

ළමු

හැක.

ැමැ

ත

පමම

ළමු ප

ළ හැකිපශ. පමහිදී නැඩි ප
ත

න්දි ස

ධි

ොටස

පිරවීමට

ප ර

ධ

රප න් ප

රීම පලස සදහන් නා
රීම් සංඛය නක් ඇතුල

න්දි

ප ොපතහි

ධි

ඨම ල න

ට සුදුසු

නැකීම දරමත පාොලැපේ.
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2

ප

ොටස

රුම් ැත යුතු පශ.
ැමතිප ප

රීම් සංඛය නක්

කිරීම මන්න් ධ ැදුම්

ඨම ල නක් ලබ ැැීතමට ධන් ථම න සැලප් . සීමිත ප

කිරීම තුළින් කිිසඳු ස

ධම තය ං

ප

ම් පාොලබා ධ ැදුම්

රුපේ

රීම් සංඛය නක්
රුනන් පිළිබඳ

ටමම උපටදස් අත්ටපොටත්හි 7.4 ටකොටටසහි iii ිටට x දක්වා සඳහන් කර ඇති යේ පාඨමාලාවකට දැනටමත්
ඔබ ලියාපිංංචි ීම ඇත්නේ එම ටත්ොරතුුප ටමම ටකොටසට ඇතුලත් කළ යුතු ටේ. යේ ටහයකින් ඔබ විිටන්
අසත්ය ටත්ොරතුුප ඇතුලත් කරන ලද අයැදුේපත්ක් ඉිංරිපත් කළ ටහොත් යේ අවස්වාවකීම එම පතොරතුරු
ධසතය බනට
රුණු පහළි වුනපහො
නාෑම ධන් ථම න දී ප ොලී රහිත ශිෂ්ය ය ප නා
්රමප න් ඉන කිරීමට ිසදුනා බන
රුය පනන් සල න්ා.
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ඔබ ටමටත්ක් පුරවන ලද ටත්ොරතුුප නැවත් පරීක්ෂා කිරීමට ටමම ටකොටටස්ීම අවස්වාව ලැටේ.අයැදුේප්රය
අවසන් කිරීමට ප්රවම ඇතුලත් කර ඇති ටත්ොරතුුප නිවැරිං දැයි ටහාාඳින් පරීක්ෂා කර බලන්න.
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අවසාන වටයන් ඔබ විිටන් ඉිංරිපත් කරන ලද අයැදුේප්රටයහි නිරවදයභාවය ත්වදුරටත් පරීක්ෂා
කිරීටමන් අනතුුපව එම අයැදුේප්රය “Finalized” ටබොත්ත්ම ඔබා අප ටවත් ඉිංරිපත් කළ යුතුටේ.
අයැදුේප්රය ටයොුද කිරීටේ අවසාන ිංනටයහි මධයම රාත්රී 12ට ටපර අයැදුේප්රය ටයොුද කිරීම (Submit) කළ
යුතුටේ.
න්න් අනතුුපව අයැදුේප්රය අප ටවත් ලැී  ඇති බවට ඔබටග් විදුත් ලිපිනයට ත්හවුුප කරනු ලබන
පණිවිායක් සමඟ ඔබටග් අයැදුේප්රට

PDF පිටපත්ක් ඔබ ටවත් ලැී  ඇත්දැයි පරික්ෂා කරන්න. එටස්

ටනොලැී  ඇත්නේ ඔබටග් අයැදුේප්රය නිිටපරිිං සේපූර්ණ ීම අප ටවත් ලැී  ටනොමැති බව සැලකිය යුතුය.
එටහයින් නැවත් වත්ාවක් ඔබටග් අයැදුේප්රයට පිවිස පරීක්ෂා කර බැලිය යුතුය. ( අවසන් ිංන වලීම වැඩි
අයැදුේකුපවන් සංතයාවක් ටවේ අාවියට ඇතුළත් ීමම නිසා කාර්යබහුල විය හැකි බැවින් හැකි ඉක්මණින්
අයැදුේප්ර සේපූර්ණ කිරීමට උපටදස් ටදනු ලැටේ. )
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3.2 ඔබපේ ධ ැදුම් ්ර

මු්රය

කිරීමට ස පද් 

ඔබටග් අයැදුේප්රට අදාල ිටයලු ටත්ොරතුුප ඇතුළත් කර ඇති බවට ත්හවුුප කර ගත් පසු ුදද්රණය (Print
Application) යන ටබොත්ත්ම භාවිත්ා කර ඔබටග් අයැදුේප්රය ුදද්රණය කර ගත් හැක.
3.3 ධන්ත්ණන ල ධ ැදුම් ්ර ්රමපශද
i.

පිළිබඳ නැඩි වි් තර

නගර සැලසුේ, ජ්ල සේපාදන හා උසස් අධයාපන අමාත්යාංයවිිටන් ටමම ටත්ොරතුුප පුවත්පත්
අතිටර්කයක් ටලස ජ්ාතික පුවත්පත්වල පලකරනු ඇත්.

ii.

රාජ්ය ටත්ොරතුුප ටක්න්ද්රය (1919) මඟින් වැඩිදුරටත් ටත්ොරතුුප ලබාගත් හැක. නියම කර ඇති
ධනසන් දිා පහ ඊට ප ර ශිෂයයන් විිටන් අයැදුේප්ර ටයොුද කල යුතුය. අයැදුේකිරීම සඳහා
අවසන් ිංනය 2019. 02.15 මස

ධ

ිංන ටේ.

ැදුම් ්ර ප ොමු කිරීපම්දී, ධ ැදුම් ්ර

පිට තක් ිරකු

පාොප

ලැබුණු බන සා ථම ප

පරා බැවින්, මතු ප්රප

පිට තක් තබ ැැීතමට ධ ැදුම්

නා

දෘඪ

සඳහ ඉහත තහවුරු කිරීපම්

රුනන්ට ස පද්  පදමත ලැපේ.
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පරා ලි විල්ල

4ප
සම්මුඛ

රීක්ෂ්ය

පල්ඛය සැ
ඨම ල න

4.1. සම්මුඛ

ොටස

සඳහ ප ීත ිසටීමට සුදුසු

සීම හ සුදුසු ධ ැදුම්
ට පත ර ැ

රීක්ෂ්ය

ම් සපුර ඇතිප බන තහවුරු කිරීම, ඒ සඳහ

රුනන්ට ර නය පාොනා සස්  ධ්ය

ා ත තා

ස

ධි

බන දැමතම් දීම.

සඳහ ප ීත ිසටීමට සුදුසු

ම් සපුර ඇතිප බන තහවුරු කිරීම

අයැදුේප්ර ටයොුද කිරීටේ අවසන් ිංනටයන් පසු මාසයක කාලයක් ඇතුළත්ීම සේුදත පරීක්ෂණ සඳහා
ඉිංරිපත් ීමමට සුදුසුකේ ලැබූ අයැදුේකුපවන්ට ඔවුන් ඒ සඳහා සුදුසුකේ ලැබූ බව ත්හවුුප කිරීම හා සේුදත
පරීක්ෂණය සඳහා කැඳීමේ කරන ලිපියක් ඔබ විිටන් අයැදුේප්රට සඳහන් කරන ලද ලිපිනයට ත්ැපැල්
මාර්ගටයන් ටයොුද කරනු ලැටේ. ත්වද එම සුදුසුකේලත් අයැදුේකුපවන්ටග් නේ ඇතුළත් ටල්තනය නගර
සැලසුේ, ජ්ල සේපාදන හා උසස් අධයාපන අමාත්යාං ටවේ අාවිට 0 www.studentloans.mohe.gov.lk පළ
ටකටරනු ඇත්.
4.2 සම්මුඛ

රීක්ෂ්ය

සඳහ

ඉදින්

ළ යුතු පල්ඛා සැ

සීම

ඔබ පාසල් අයැදුේකුපටවකු ටලස අ.ටපො.ස. උසස් ටපළ විභාගයට ටපනී ිටටිට
සකස් කර සේුදත පරීක්ෂණට ීම ඉිංරිපත් කළ යුතු ටේ.

නේ පහත් සඳහන් ටල්තණ

I.

අයැදුේකුප විිටන් අත්සන් කරන ලද මාර්ගගත් අයැදුේප්රට

ුදද්රිත් පිටපත්ක් සහ

II.

විදුහල්පති/ විදුහල්පති විිටන් බලය පවරන ලද ගුුපවරටයකුටග් සහතිකය සහිත්ව නිවැරිංව
සේපූර්ණ කරන ලද “විදුහල්පති සහතිකය” ( ුදද්රිත් අයැදුේප්රට

III.

අවසන් පිටුව) සහ

විදුහල්පති/ විදුහල්පති විිටන් බලය පවරන ලද ගුුපවරටයකු විිටන් සහතික කරන ලද ජ්ාතික
හැඳුනුේප්රට

(NIC) ටහෝ ගමන් බලප්රට

පිටපත්ක් සහ

IV.

විදුහල්පති/ විදුහල්පති විිටන් බලය පවරන ලද ගුුපවරටයකු විිටන් සහතික කරන ලද

V.

අ.ටපො.ස. (සා/ටපළ) සහතිකට

VI.

විදුහල්පති/ විදුහල්පති විිටන් බලය පවරන ලද ගුුපවරටයකු විිටන් සහතික කරන ලද

VII.

අ.ටපො.ස. (උ/ටපළ) සහතිකට

VIII.

විදුහල්පති/ විදුහල්පති විිටන් බලය පවරන ලද ගුුපවරටයකු විිටන් සහතික කරන ලද සාමානය

පිටපත්ක් සහ

පිටපත්ක් සහ

ටපොදු පරීක්ෂණය සමත් වූ වර්ෂයට අදාල අ.ටපො.ස. (උ/ටපළ) සහතිකට

පිටපත්ක් ( 017

වර්ෂට ීම හැර ටවනත් වර්ෂයකීම සාමානය ටපොදු පරීක්ෂණය සමත් ීම ඇති නේ එම විභාග
සහතිකයද ඇතුළත්ව ) සහ
IX.

පාසැල් හැරයාටේ සහතිකට

ුදල් පිටපත්

ඔබ ටප ේගලික අයැදුේකුපටවකු ටලස අ.ටපො.ස. උසස් ටපළ විභාගයට ටපනී ිටටිට
ටල්තණ සකස් කර සේුදත පරීක්ෂණට ීම ඉිංරිපත් කළ යුතු ටේ.

නේ පහත් සඳහන්

i.

අයැදුේකුප විිටන් අත්සන් කරන ලද මාර්ගගත් අයැදුේප්රට

ුදද්රිත් පිටපත්ක්

ii.

සමාදාන විනිේචයකාරවරටයකු/ ිංවුුපේ ටකොමසාරිස්වරටයකු විිටන් අත්සන, ිංනය සහ නිල ුදද්රාව
සහිත්ව නිවැරිං ව සේපූර්ණ කරන ලද “ිංවුුපේ ප්රකාය” (ුදද්රිත් අයැදුේප්රට

iii.

අවසන් පිටුව) සහ

සමාදාන විනිේචයකාරවරටයකු/ ිංවුුපේ ටකොමසාරිස්වරටයකු විිටන් සහතික කරන ලද ජ්ාතික
හැඳුනුේප්රට

(NIC) ටහෝ ගමන් බලප්රට

පිටපත්ක් සහ

25

iv.

සමාදාන විනිේචයකාරවරටයකු/ ිංවුුපේ ටකොමසාරිස්වරටයකු විිටන් සහතික කරන ලද අ.ටපො.ස.
(සා/ටපළ) සහතිකට

v.

සමාදාන විනිේචයකාරවරටයකු/ ිංවුුපේ ටකොමසාරිස්වරටයකු විිටන් සහතික කරන ලද අ.ටපො.ස.
(උ/ටපළ) සහතිකට

vi.

පිටපත්ක් සහ

පිටපත්ක් සහ

සමාදාන විනිේචයකාරවරටයකු/ ිංවුුපේ ටකොමසාරිස්වරටයකු විිටන් සහතික කරන ලද සාමානය
ටපොදු පරීක්ෂණය සමත් වූ වර්ෂයට අදාල අ.ටපො.ස. (උ/ටපළ) සහතිකට

පිටපත්ක් ( 017 වර්ෂට ීම

හැර ටවනත් වර්ෂයකීම සාමානය ටපොදු පරීක්ෂණය සමත් ීම ඇත්ටත් නේ පමණි. ) සහ
vii.

පාසැල් හැරයාටේ සහතිකට

4.3. ර නය පාොනා සස්  ධ්ය
දීම

ුදල් පිටපත්

ා ත තා

ස

ධි

ඨම ල න

ට පත ර ැ

බන දැමතම්

සේුදත පරීක්ෂණටයන් පසු ිටයලුම සුදුසුකේ සපුරා ඇති අයැදුේකුපවන් ටවත් ඔවුන් ටත්රී පත් වූ රාජ්ය
ටනොවන උසස් අධයාපන ආයත්නය හා පාඨමාලාව සඳහන් කරන ලද ලිපියක් අයැදුේප්රට

සඳහන් කරන

ලද ලිපිනයට ත්ැපැල් මාර්ගටයන් ටයොුද කරනු ලැටේ.

ටත්ෝරාගත් අයැදුේකුපවන්ට පහත් සඳහන් කුපණු පිළිබඳව දැනුේ ටදනු ලැටේ.
i.

ටත්ෝරා ගන්නා ලද උපාධි වැාසටහන

ii.

ටත්රී පත් වන ලද රාජ්ය ටනොවන උසස් අධයාපන ආයත්නය

iii.

ලියාපිංංචි ීමම සඳහා අවසන් ිංනය



ධන්ත්ණන ල

හරහ ර නය පාොනා සස්  ධ්ය

ැැටලුනක් ඇතිප වුනපහො
ය

ධං

පේ දුර

ාැර සැලසුම්, නල සම්

ථමා ධං

ා ප්රපශ

දා හ සස්  ධ්ය

ධ ැදුම් ත පිරවීපම්දී
ා ධම තය ං

ම්

පේ ශිෂ්ය

011-2879719 / 011-5115203 පහ ර නය පතොරතුරු පක්න්්ර

ර1919ය

ධමතන්ා.

4.4. ධ ැදුම්

ප ොමු කිරීපම්

017 වර්ෂට

ල සීම න

අ.ටපො.ස (උසස් ටපළ) විභාගටයහි ප්රථිපල මත් ශිෂය ණය ටයෝජ්නා ක්රමය යටටත් රාජ්ය

ටනොවන උසස් අධයාපන ආයත්නය මඟින් පවත්වනු ලබන උපාධි පාඨමාලාවකට මාර්ගගත් අයැදුේපත්
ඉිංරිපත් කිරීම 2019.01.14 ිංනට

ිටට 2019.02.15 ිංන මධයම රාත්රි 70 දක්වා ිටදු කළ හැකිය.
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5ප
ප ොලී රහිත ශිෂ්ය ය
න

නමත ලබා ස

ශ්රි ලං

ප

ධි

නා ්රම

ටප

ඨම ල පිළිබඳ ප

පතොරතුරු ත ක්ෂ්ය ත තා

1. පතොරතුරු ත ක්ෂ්ය

ොටස
ර නය පාොනා සස්  ධ්ය

ා ත තා මඟින්

ටි හැඳින්වීමක්

මන්න්

පිළිබඳ විදය පශදි ස

ධි

න

නමත ලබා ස

ධි

ඨම ල

රවිපශ්නෂ්)

කරමටල්තනය පිළිබඳ වෘත්තීය සහ ාස්ත්රීය හැකියාවන් වාාත් පරබල අන්දන්න් වැඩි ිංයුණු කර ගැනීටේ
අවයත්ාව සහිත් ත්ාක්ෂණිකව ඉලක්ක කළ ශිෂයයන් සඳහා ටමම වැාසටහන සැලසුේ කරන ලීම.
මෘදුකාංග සැලසුේකරණය, මෘදුකාංග ඉං (ටන්ුප විදයාව, ටමටහයුේ පේධති, පේධති පරිපාලනය,
ත්ාක්ෂණික සහාය සහ ජ්ාලකරණය යන ක්ටේත්ර වල ත්ාක්ෂණික කුසලත්ා වාාත් ක්තිමත් අන්දන්න්
සංවර්ධනය කර ගැනීමට ටමම උපාධි වැාසටහන මිනන් ඔබට හැකියාව ලැටබනු ඇත්.
නැඩසටහන් නයූහ
ටත්ොරතුුප ත්ාක්ෂණය පිළිබඳ විදයාටේීම (ටග රව) උපාධි වැාසටහන වසරකට සමාිටක ටදකක් සහිත්ව
වසර 4 ක කාලසීමාවක් සඳහා පැවැත්ටේ. ටත්ොරතුුප ත්ාක්ෂණය, මෘදුකාංග ඉං (ටන්ුප විදයාව, පරිගණක
පේධති, ජ්ාල ඉං (ටන්ුප විදයාව, ටත්ොරතුුප පේධති ඉං (ටන්ුප විදයාව, අන්ත්ර් කරියාකාරී මාධය, සයිබර්
ආරක්ෂාව සහ දත්ත් විදයාව යන විටේෂිකරණ විෂය ක්ටේත්ර 7 ක් ටමම උපාධි වැාසටහනට ඇතුළත් ටේ.
ටේන පැය, නිබන්ධන පන්ති, පරාටයෝිනක පන්ති සහ සීමාවාිටක පත්ීමේ පිළිබඳව අවධානය ටයොුද කරන
අධයයන සේභාර 130 කට වැඩි ටහෝ අඩු සංතයාවකින් ටමම එක් එක් වැාසටහන සමන්විත් ටේ.
සීම න ිස

පුහුණුන

රී ලංකාටේ පරුදත ටපට

බහුජ්ාතික ආයත්න සහ ටේශීය ආයත්නවල ීම අපටග් ශිෂය ශිෂයාවන්ට ලබා ටදන

කාර්න්ක සීමාවාිටක පුහුණුව තුළින් උගන්වන ලද විෂය අන්ත්ර්ගත්ය ඉක්මවා ඉටගනීටේ අවස්වාව සලසා
ීමම තුළින් ඔවුන්ටග් වෘත්තීය ටප ුපෂත්වය වැඩි ිංයුණු කර ගැනීටේ අවස්වාව ටමන්ම ඔවුන්ටග් දැනුම
පරාටයෝිනකව උපටයෝ ක කර ගැනීම පිළිබඳව විශිේඨ අවටබෝධයක් ලබා ගැනීමට ද ඔවුන්ට අවස්වාව සැලටසන
බව සාාේබරටයන් නිටේදනය කරුද. මාස තුනක ටහෝ මාස හයක කාර්න්ක පුහුණුවක් පාදක කර ගනින්න්
ශිෂය ශිෂයාවන් ත්ක්ටස්ුප කරනු ලැටේ. ශිෂයයන් විිටන් මාිටක වැා ටල්තනයක් සහ පුහුණුව අවසානට

ීම

වාර්ත්ාවක් ද ඉිංරිපත් කළ යුතු ටේ. වැා සුපරීක්ෂකවරයා විිටන් පරතිටපෝෂණය ඉිංරිපත් කිරීම ද ටමහි ීම
අවය ටේ. ත්වද, වාචික විභාගයක් මිනන් ද ශිෂයයන් ඇගීමමට ලක් ටකටර්. සුපරීක්ෂකවරයාටග්
පරතිටපෝෂණ ඇගයුම සඳහා 30% ක් ද, වාර්ත්ාව සඳහා 30% ක් ද, වාචික පරීක්ෂණය සඳහා 40% ක් ද ලබා
ටදන අත්ර ඉිංරිපත්කිරීම සහ පැහැිංලි පරකාය සඳහා 10% ක් ද, ත්ාක්ෂණික දැනුම සහ ිටතියේ සකස් කිරීම
පිළිබඳ ිටේධාන්ත්ය පරාටයෝිනකව උපටයෝ ක කර ගැනීටේ හැකියාව සඳහා 20% ක් සහ වයාපාරික
විචක්ෂණභාවය සඳහා 10% ක් ද වටයන් එම ලකුණු ටබීම යයි.
ස

ධි

ලබ ැැීතපමන්

සුන පින්ාැපමා ධන් ථම

ටමම වැාසටහන සාර්වකව සේපූර්ණ කිරීටමන් අනතුුපව, ටමම උපාධිධාරීන්ට පුේගලික අංට
ටත්ොරතුුප ත්ාක්ෂණ විටේෂඥයන්, මෘදුකාංග ඉං (ටන්ුපවන්, ජ්ාල පරිපාලකයන්, වයාපෘති කළමනාකුපවන්,
වයාපාර උපටේකයන්, දත්ත් විේටල්ෂකයන්, දත්ත් විදයාඥයන්, පරිශීලක අතුුප ුදහුණත් ඉං (ටන්ුපවන්,
බහු මාධය සංවර්ධකයන්, ආරක්ෂක විේටල්ෂකයන්, පරිගණක අපරාධ විමර්කයන් සහ කළමනාකරණ
විධායකයන් ආීම වෘත්තීන්වල නිරත් ීමටේ හැකියාව ලැටේ. යේ උපාධිධාරයකුට ාස්ත්ර ඥ වෘත්තිට නිරත්
ීමමට අවය ටේ නේ, ටත්ොරතුුප ත්ාක්ෂණය පිළිබඳ විදයාපති (එේඑස්සී) උපාධි වැාසටහනට ටහෝ
දර්නපති (එේෆිල්) උපාධි වැාසටහන හැදැරීමට අවස්වාව සලසා ඇත්.
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2. නය

ර

න්

ලාපශදී රවිපශ්නෂ්) රපැෞරන) ස

ධි

අධයයන කාල සීමාව තුළ ශිෂයයන්ට ඉගැන් වූ ජසේධාන්තික දැනුම සහ සන්නිටේදන කුසලත්ා උපටයෝ ක
කර ගැනීමට අපටග් වයාපාර පරිපාලනටේීම (ටග රව) උපාධිය මිනන් ශිෂය ශිෂයාවන්ට අවස්වාව සැලටස්.
වයාපාර කළමනාකරණට ීම සාර්වකත්වයට පත් ීමමට අවය ිටයලුම කුසලත්ා ලබා ීමම පමණක් ටනොව
ස්වාධීනව විේටල්ෂණාත්මකව ිටතීටේ සහ ගැටුම විසඳීටේ හැකියාව සහිත්ව නිවැරිං ආකල්ප ඇති කිරීම ද
ිටදු කර ඇති අත්ර ක්ටේ්රය තුළ විටේෂඥයන් ටලස කටයුතු කිරීටේ හැකියාව ද එමිනන් ඔවුන්ට ලැටබනු
ඇත්.

නැඩසටහපන් නයූහ
වයාපාර පරිපාලනටේීම (ටග රව) උපාධි වැාසටහන වසරකට සමාිටක ටදකක් සහිත්ව වසර 4 ක
කාලසීමාවක් සඳහා පැවැත්ටේ. එක් සමාිටකයක් සඳහා අධයයන සේභාර 15 ක එකතුවක් සහිත්ව
පාඨමාලා පහක් ටහෝ හයක් පවත්වනු ලැටේ. ටේන පැය, නිබන්ධන පැය, සේමන්ත්රණ සහ සීමාවාිටක
පත්ීමේ ටක්න්ද්ර කර ගත් අධයයන සේභාර 120 ක එකතුවකින් ටමම වැාසටහන සමන්විත් ටේ. අටලවි
කළමනාකරණය, මානව පරාග්ධන කළමනාකරණය, ිනණුේකරණය සහ මූලය, වයාපාර කළමනාකරණය,
සැපයුේ ටස්වා සහ සැපයුේ දාම කළමනාකරණය, වයාපාර විේටල්ෂණ අධයයන සහ කළමනාකරණ
ටත්ොරතුුප පේධති යන විටේෂිකරණ විෂය ක්ටේත්ර 7 ක් ටමම උපාධි වැාසටහනට ඇතුළත් ටේ.
සීම න ිස

පුහුණුන

රී ලංකාටේ පරුදත ටපට බහුජ්ාතික ආයත්න සහ ටේශීය ආයත්නවල ීම අපටග් ශිෂය ශිෂයාවන්ට ලබා ටදන
අපටග් කාර්න්ක සීමාවාිටක පුහුණුව තුළින් උගන්වන ලද විෂය අන්ත්ර්ගත්ය ඉක්මවා ඉටගනීටේ අවස්වාව
සලසා ීමම තුළින් ඔවුන්ටග් වෘත්තීය ටප ුපෂත්වය වැඩි ිංයුණු කර ගැනීටේ අවස්වාව ටමන්ම ඔවුන්ටග් දැනුම
පරාටයෝිනකව උපටයෝ ක කර ගැනීම පිළිබඳව විශිේඨ අවටබෝධයක් ලබා ගැනීමට ද අවස්වාව සැලටසන බව
සාාේබරටයන් නිටේදනය කරුද.
ස

ධි

ලබ ැැීතපමන්

සුන පින්ාැපමා ධන් ථම

ටමම වැාසටහන සාර්වකව සේපූර්ණ කිරීටමන් අනතුුපව, ටමම උපාධිධාරීන්ට විටේෂීකරණ ක්ටේත්ර හත්ට
අදාළව

පුේගලික

අංට

අභයාසලා ක

කළමනාකුපවන්,

උපටේකයන්,

වයාපාර

විධායකයන්,

වයවසායකයන්, පර්ට ෂණ විධායකයන්, පරස්ත්කරණ උපටේකයන්, වයාපාර විේටල්ෂණ කරටමෝපාය
උපටේකයන්, මානව සේපත් ටත්ොරතුුප පේධති විටේඥයන්, මානව සේපත් විේටල්ෂකයන්, ටවළඳ නාම
විධායකයන්,

ාස්ත්රඥයන්,

ඉල්ලූේ

සැලසුේකුපවන්,

කළමනාකරණ

ගණකාධිකාරීවුපන්,

මූලය

විේටල්ෂකයන් සහ කළමනාකරණ උපටේකයන් ආීම වෘත්තීන්වල නිරත් ීමටේ හැකියාව ලැටේ. යේ
උපාධිධාරියකුට පේචාත් උපාධි අධයයනවල නිරත් ීමමට අවය වන්ටන් නේ, එවැනි උපාධිධාරීන්ට වයාපාර
පරිපාලනය පිළිබ`ද විදයාපති (එේී ඒ) උපාධි වැාසටහනට ඇතුළත් ීමටේ අවස්වාව සලසා ඇත්.
පභෞතිප

විදය / ජීන විදය / ඉංැීිස පිළිබඳ ධ්ය

ාපශදී රපැෞරනය ස

ධි

අ.ටපො.ස. උසස් ටපළ පන්ති ද ඇතුළත්ව ේවිතීයික පාසල්වලට ඉගැන්ීමේ කටයුතු ඉටු කිරීමට දක්ෂත්ාවක්
දක්වන ගුුපවුපන් බිහි කිරීම අරුදණු කර ගනින්න් රී ලංකා ටත්ොරතුුප ත්ාක්ෂණ ආයත්නය (SLITT) මිනන්
අධයාපනටේීම උපාධි වැාසටහන් පවත්වනු ලබයි. ටත්ෝරාගත් විටේෂීකරණ වැාසටහන් මත් පදනේව,
උපාධිධාරීන් අදාළ විෂයයන් ඉගැන්ීමටේ කරම පිළිබ`දව දක්ෂත්ා දක්වනු ඇත්. ටභ තික විදයාව පිළිබඳ
අධයාපනටේීම (ටග රව) උපාධිය ලබා ගත් උපාධිධාරීන් ටභ තික විදයාව සහ ගණිත්ය විෂයයන් ද, ජීව
විදයාව පිළිබඳ අධයාපනටේීම (ටග රව) උපාධිය ලබා ගත් උපාධිධාරීන් ජීව විදයාව සහ රසායන විදයාව
විෂයයන් ද, ඉංගිට
රී පිළිබඳ අධයාපනටේීම (ටග රව) උපාධිය ලබා ගත් උපාධිධාරීන් ඉංගරීිට භාෂාව සහ
සාහිත්යය යන විෂයයන් ද ඉගැන්ීමටේ කරම පිළිබඳව දක්ෂත්ාවක් දක්වනු ඇත්.
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නැඩසටහපන් නයූහ
3. පභෞතිප

විදය නන් පිළිබඳ ධ්ය

ාපශදී රපැෞරනය ස

ධි

ටේන පැය 7301 ක් ද, පරාටයෝිනක සහ රසායනාගාර පැය 000 ක් සහ ඉගැන්ීමම පිළිබඳ පුහුණුව ලබා ටදන
පැය 761 ක් ද ලබා ීමමට ටක්න්ද්ර කරන ටමම වැාසටහනට අධයයන සේභාර 731 ක් ඇතුළත් කර ඇත්.
4. ජීන විදය නන් පිළිබඳ ධ්ය

ාපශදී රපැෞරනය ස

ධි

ටේන පැය 1442 ක් ද, පරාටයෝිනක සහ රසායනාගාර පැය 1030 ක් සහ ඉගැන්ීමම පිළිබඳ පුහුණුව ලබා ටදන
පැය 160 ක් ද ලබා ීමමට ටක්න්ද්ර කරන ටමම වැාසටහනට අධයයන සේභාර 129 ක් ඇතුළත් කර ඇත්.
5. ඉංැීිස පිළිබඳ ධ්ය

ාපශදී රපැෞරනය ස

ධි

ටේන පැය 1705 ක් ද, පරාටයෝිනක පැය 490 ක් සහ ඉගැන්ීමම පිළිබඳ පුහුණුව ලබා ටදන පැය 160 ක් ද ලබා
ීමමට ටක්න්ද්ර කරන ටමම වැාසටහනට අධයයන සේභාර 135 ක් ඇතුළත් කර ඇත්.
ඉැැන්වීපම්

න්ච

අධයාපනටේීම උපාධි වැාසටහන හදාරන සෑම ශිෂයයකු විිටන්ම පාසටල් විදුහල්පතිතුමා විිටන් ටත්ෝරාගත්
අභයන්ත්ර ත්ක්ටස්ුපකුපවකුටග් මග ටපන්ීමම යටටත් ේවිතීයික පාසලක ීම සති 71 ක (පැය 761 ක)
ඉගැන්ීමම පිළිබඳව පුහුණුීමමක් ලබා ගැනීම අවය ටේ. එයට අමත්රව, ටමොඩියුලය අවසානට

ීම,

ශිෂයයාටග් අවසාන ඇගීමම ලබා ටදන බාහිර ඇගයුේකුපවකුව පීඨයඨය මිනන් පත් කරනු ලබන්ටන්ය.
ස

ධි

ලබ ැැීතපමන්

සුන පින්ාැපමා ධන් ථම

ටමම උපාධි වැාසටහටන් උපටදස් ලබා ටදන භාෂා මාධයය ඉංගරීිට වන බැවින්, ටමම වැාසටහන සාර්වකව
සේපූර්ණ කිරීටමන් අනතුුපව රාජ්ය අංය පමණක් ටනොව පුේගලික අංය මිනන් ද ටමම උපාධිධාරීන් බඳවා
ගැනීම සේබන්ධටයන් ඉහළ අටේක්ෂා ත්බනු ඇත්. ටග රව උපාධි අටේක්ෂකයකු ීමම මූලික අවයත්ාවක්
වන ස්වානවල රැකියා ලබා ගැනීම සඳහා ටමම උපාධිධාරීන්ට හැකියාවක් පවතී. උපාධිධාරියකුට
ාස්ත්රඥයකු වටයන් වෘත්තිට නිරත් ීමමට අවය වන අවස්වාවල ීම, අධයාපනපති (එේඊඩී) ටහෝ
දර්නපති (එේෆිල්) උපාධි වැාසටහනට ටහෝ ඇතුළත් විය හැකි ටේ.

NSBM හන්ත විශ්නනවිදය ල

මන්න්

1. ධභයන්තර සැලසුම් ිර්ණම යපශදී ස

න
ධි

නමත ලබා ස

ධි නැඩසටහන්

රබීධයිඩීය

අභයන්ත්ර සැලසුේ නිර්මාණටේීම (ී අයිඩී) උපාධි වැාසටහන NSBM හරිත් විේවවිදයාලය මිනන් පිරිනමන
නවත්ම අභයන්ත්ර සැලසුේ නිර්මාණකරණ වැාසටහන වන අත්ර ටමය විේව විදයාල පරතිපාදන ටකොන්ෂන්
සභාව මිනන් අනුමත් කරන ලද තුන් අවුුපදු පූර්ණ කා රන උපාධි වැාසටහනක් ටේ. ටමම අභයන්ත්ර
සැලසුේ නිර්මාණටේීම (ී අයිඩී) උපාධි වැාසටහන සඳහා පරවම වරට ශිෂය ශිෂයාවන් බඳවා ගනු ලැබුටේ
0170 මාර්තු මාසට

ීමය. අභයන්ත්ර සැලසුේ නිර්මාණටේීම (ී අයිඩී) උපාධි වැාසටහන වෘත්තීය උපාධි

වැාසටහනක් වන අත්ර එය අවකාය, හැාය, කරියාව සහ ද්රවයවලින් විස්තීර්ණ වන නිර්මාණශි ර
ත්ාක්ෂණික විසඳුේ ලබා ීමම සඳහා සැලසුේ කළ වැාසටහනකි. සැලසුේ නිර්මාණකරණ කර්මාන්ත්ය ටවත්
ටයොුද වන උපාධිධාරීන්ට අවය වන දැනුම අධයයන සහ කාර්න්ක පුහුණුව මිනන් ලැටබන පුුමල් අවටබෝධය
තුළින් ලබා ීමටේ අරුදණින් අවකා සැලසුේ, ආටලෝකකරණය, ටගොානැිනලි ටස්වා සහ ටරගුලාිට ආිං අං
පිළිබඳව ටමම වැාසටහන මිනන් පරධාන වටයන්ම අවධානය ටයොුද කරයි. ිටල්ලර ටවළඳාම, සන්නේ ටයීමම
/ වාණිජ්, සත්කාරක ටස්වා, පරදර්න ටමන්ම ගෘහ භා්ඩා නිර්මාණකරණය යනාීම සන්දර්භ තුළ විවිධ
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වයාපෘති ඔස්ටස් කටයුතු කිරීමට ශිෂය ශිෂයාවන්ට ටමම වැාසටහන මිනන් අවස්වාව සලසා තිටේ.
වෘත්තීයටේීමන් බවට පත් ීමම සඳහා සැලසුේ නිර්මාණකරණය සහ ඒ සේබන්ධ කුසලත්ා වැඩි ිංයුණු කර
ගැනීම සඳහා වැාුදුම, සේමන්ත්රණ සහ ටවනත් කරියාකාරකේවල සංටයෝජ්නයක් ලබා ීමම තුළින්
නිර්මාණශීලිබව සහ නටවෝත්පාදන බිහි කිරීම සඳහා ටමම උපාධි වැාසටහන මිනන් ශිෂය ශිෂයාවන්ට
උපකාර කරන අත්ර ඔවුන් ිංරිගැන්ීමම ද ිටදු කරයි.
2.
න්ණුම් රය
නැඩසටහා

සහ මූලය

රය

පිළිබඳ නය

ර

ළමා

රයපශදී රපැෞරනය ස

ධි

විේවවිදයාල පරතිපාදන ටකොන්ෂන් සභාටේ අනුමැතිය යටටත් පවත්වනු ලබන ිනණුේකරණය සහ
මූලයකරණය පිළිබඳ වයාපාර කළමනාකරණටේීම (ටග රව) උපාධි වැාසටහන වයාපාර කළමනාකරණය
පිළිබඳ ජ්ාතික පාසල මිනන් පිරිනමනු ලබන ඉහළම ඉල්ලුමක් සහිත් උපාධි වැාසටහනක් ටේ. වාණිජ්
පදනමක් තුළ ිනණුේකරණ සහ මූලයකරණ අංග පිළිබඳව ටමම වැාසටහන මිනන් මූලිකව ටක්න්ද්ර කරන
අත්ර එමඟින් මනා මූලය වෘත්තීය ත්ත්ත්වයක් ටගොා නංවා ගැනීමට ශිෂයයන්ට අවකා සලසා ටදයි. ටමම
වැාසටහන වසර 4 ක කාලපරිච්ටේදයක් සඳහා සැලසුේ කර ඇති අත්ර පළුද වසර 0 7/0 තුළ පූර්ණකා රනව
ටේන පවතිවනු ලබන අත්ර 3 වන අධයයන වසටර් ිටට පරාටයෝිනක පුහුණුව ලබා ගැනීම සඳහා ඔවුන්ව
නිදහස් කරනු ලබයි. ිනණුේකරණ සහ මූලයකරණ ක්ටේත්රවල පළපුුපේද ශිෂය ශිෂයාවන් ටවත් පරාටයෝිනකව
ලබා ීමම ටමම උපාධි වැාසටහනට ඇතුළත් කර ඇති සීමාවාිටක වැාසටහටන් මූලික ඉලක්කයයි. මනාව
ස්වාපිත් ීම ඇති වෘත්තියක් වටයන් ගණකාධිකාරීන්, මූලය විේටල්ෂකයන්, මූලය උපටේකයන් සහ බදු අය
කරන්නන් යනාිං ිනණුේකරණ සහ මූලයකරණ යන ක්ටේත්රවලට අයත් විවිධ අංවලින් ශිෂය ශිෂයාවන්ටග්
වෘත්තීය ලක්ෂණ වැඩි ිංයුණු කර ගැනීමට ටමමඟින් හැකියාව ලැටබනු ඇත්.
3. බහු ම ්ය පිළිබඳ විදය පශදී ස

ධි

බහු මාධය පිළිබඳ විදයාටේීම උපාධිය විේවවිදයාල පරතිපාදන ටකොන්ෂන් සභාටේ අනුමතිය යටටත් වයාපාර
කළමනාකරණය පිළිබඳ ජ්ාතික පාසල මිනන් පිරිනමනු ලබන වසර තුනක පූර්ණ කා රන උපාධි
වැාසටහනකි. ටමම වැාසටහන මිනන් සංකල්ප පාදක අධයාපනය ටක්න්ද්ර කරන අත්ර සැලසුේ
නිර්මාණකරණ කරියාවලිය තුළින් සංකල්පිකරණය සහ සංකල්පනය කිරීම සේබන්ධටයන් ටමම වැාසටහන
තුළින් පරධාන වටයන් අවධාරණය ටකටර්. නිර්මාණශි ර සහ චිත්ටත්ෝත්පාදක චින්ත්නයක් සහිත් ශිෂය
ශිෂයාවන් සඳහා ටමම උපාධි වැාසටහන වාාත් ටයෝගය ටේ.
බහු මාධය අංය නව පරවණත්ා සඳහා සුවිාල විභවයකින් යුක්ත්ව ශීඝ්රටයන් වර්ධනය වන කර්මාන්ත්යක්
බවට පත් ව ඇති අත්ර එම නිසා, ඉහළ පිළිගැනීාිමක් සහිත් වෘත්තීයමය අවස්වා ලබා ීමම ද එමඟින් සහතික
ටකටර්. ටමම උපාධි වැාසටහන ේවිමාන සජීවිකරණය සහ මූර්ත්නය, ත්රිමාන ප ප ඇම ම සහ සජීීමකරණය,
විදෘය සහ චල ගරාපික සහ අන්ත්ර්කරියාකාරී ටවේ සැලසුේකරණය යන පරධාන නිර්මාණශි ර බහු මාධය
සංරචක හත්රකින් සමන්විත් ටේ. අභයන්ත්ර කාර්ය ම්ඩාලය සහ බාහිර ටේක ම්ඩාලය වටයන්
දායකත්වයක් සපයන කර්මාන්ත්ට වෘත්තිකයන්ටගන් උපාධි අටේක්ෂකයන් විිටන් ිටේධාන්ත් දැනුම සහ
පරාටයෝිනක පළපුුපේද යන ටදවැදැුපේ දැනුම ලබා ගනු ඇත්. 3 වන වසර තුළ පවත්වනු ලබන ිංන 91 ක
සීමාවාිටක වැාසටහන තුළින් සැලසුේ නිර්මාණකරණය පිළිබඳව ලබා ගත් ජසේධාන්තික දැනුම
ත්වදුරටත් පරගුණ කර ගැනීටේ අවස්වාව ශිෂයයන්ට ලබා ගත් හැකිය.

ටමය සැලසුේ නිර්මාණකරණ කරියාවලිය, පර්ට ෂණ, කළමනාකරණය, නිේපාදනය සහ අවසානට

ඇගීමම

පිළිබඳව සවිස්ත්රාත්මක අධයාපනයක් ද ශිෂයයන්ට ලබා ටදන බහු ක්ටේත්ර පාඨමාලාවකි. ජසේධාන්තික
සහ පරාටයෝිනක යන ටදවැදැුපේ දැනුම සහ පළපුුපේද තුළිාින් ලැටබන ක්තිමත් පසුබිම තුළ, ගරාපික සහ
සන්නිටේදන සැලසුේ නිර්මාණකුපවන්, කලා අධයක්ෂවුපන්, නිර්මාණාත්මක අධයක්ෂවුපන්, සජීීමකරණ
සැලසුේ නිර්මාණකුපවන්, ටවේ සහ අතුුප ුදහුණත් සැලසුේ නිර්මාණකුපවන්, වයවසායකයන් සහ
ත්ාත්ත්වික පරිසර සැලසුේ නිර්මාණකුපවන් යනාීම නිර්මාණාත්මක කර්මාන්ත්ය සඳහා ටමම උපාධිධාරීන්
පරමාදර්ශී අටේක්ෂකයන් ටේ.
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4. නය

ර සන්ිරපශදා

පිළිබඳ විදය පශදී ස

ධි

ටමම උපාධි හදාරන්නන් කුසලත්ාවලින් පරිපූර්ණ වූ වාාත් සලලදායි සන්නිටේදකයන් බවට පත් කිරීම
සඳහා වයාපාර කළමනාකරණය සහ වයාපාර සන්නිටේදන ක්ටේත්රවල දැනුම සෑටහන මේටන්න් සංටයෝග
කිරීම වයාපාර සන්නිටේදනටේීම උපාධි වැාසටහන පැවැත්ීමටේ අරුදණයි. තනත්න පුේගලික අංට
ටගෝ රයකරණය වූ, ශීඝ්රටයන් ටවනස් වන, බහු සංස්කෘතික සහ බහු ක්ටේත්රික ස්වභාවය සේබන්ධටයන්
ශිෂයයන් තුළ දැනුම සහ පළපුුපේද ඇති කිරීටේ අවයත්ාව විෂයයන් ටත්රීම තුළින් සෑමවිටම අවධාරණය
ටකටර්.
ටමම ටයෝ (ත් වයාපාර සන්නිටේදනටේීම උපාධිය වසර තුනක උපාධි පාඨමාලාවක් වන අත්ර එක් එක් වසර
සමාිටක ටදකකින් සමන්විත් ටේ. වසර තුනක කාල පරිච්ටේදයක් තුළ පැවැත්ීමමට නියන්ත් ටමම උපාධි
වැාසටහටන් විෂය පරාසය සන්නිටේදනය සහ වයාපාර කළමනාකරණට මූලික කුපණුවල ිටට ඒ ඒ
ක්ටේත්ට
ර
වාාත් විටේෂිකරණය වූ සහ වාාත් ගැුරුප මාත්ෘකා දක්වා පුුමල් ටේ. වැාසටහටන් වසරවලට
අනුව ශිෂයයන් ඉිංරියට යෑටේ ීම, විෂයවල ගැුරර සහ සංකීර්ණත්වට පරමාණය එකිටනකට සේබන්ධ
ටවන්න් කරන්කව විකාසනය ටේ.
ටමම උපාධි වැාසටහටන් උපටදස් ලබා ටදන මාධයය ඉංගරීිට වන බැවින්, විටේෂටයන්ම ටමම වැාසටහටන්
පළුදවන වසටර් ීම වාචිකව සහ ලිඛිත්ව අදහස් පරකා කිරීටේ නිරවදයත්ාව, වයක්ත්භාවය සහ පැහැිංලිබව
සේබන්ධටයන් පරබල ටලස අවධාරණය කරනු ඇත්. ටකටස් වුවද, නීමන පුේගලික අං පරිසරය
අත්යවයටයන්ම බහු භාෂාමය වන බැවින් ක්ටේත්රයක් ටලස සන්නිටේදනය පිළිබඳ සාකච්ඡාව සහ ඒ හා
ආරිත් විටේෂිකරණ ක්ටේත්ර ඉංගරීිට මාධයයට පමණක් සීමා ටනොටේ. උදාහරණයක් වටයන්, ටවනත්
භාෂාවලින් ලබා ගන්නා ලද නියැිං සහ ටයොුද කිරීේ ද පුුමල් වටයන් භාවිත් කරනු ඇත්. වැාසටහනට අදාළ
ඇගීමම සඳහා ත්නි ත්නිව ටහෝ ක්ඩාායේ වටයන් ිටදු කරන වාචික ඉිංරිපත් කිරීේ, වාර්ත්ා, රචනා, ිටේධි
අධයයන, වයාපෘති සහ නිර්මාණාත්මක පැවුපේ ආීම විවිධ කරම ඇතුළත් ටේ. ඇත්ැේ විෂයයන් සඳහා අවසාන
විභාග තුළින් ඇගීමේ ද ඇතුළත් කර ඇත්. වසර ගණනාවක් ුදුමල්ටල් ලබා ගත් විෂය දැනුම සහ පරා ටයෝිනක
දැනුම ඌනපූරණය කිරීම සඳහා වාාත් අවය වන කර්මාන්ත්ය පිළිබඳ හසල අත්දැකීේ ලබා ගැනීමට
අවසාන වසටර්ීම පවත්වනු ලබන සීමාවාිටක පුහුණුව මිනන් පහසුකේ සැලටස්. සන්නිටේදනය සහ
කළමනාකරණයට අදාළ ක්ටේත්රවල ගැටුම සහ පරත්ර සඳහා නටවෝත්පාදක, පරඥාවන්ත් සහ කයත්ාවක්
සහිත් විසඳුේ සහ ටයෝජ්නා සේපාදනය කිරීමට විෂය සේබන්ධ ජසේධාන්තික සහ පරාටයෝිනක අවටබෝධය
අදාළ කර ගැනීමට ශිෂය ශිෂයාවන්ට ඇති හැකියාව පිළිබඳව අවසාන වසටර් වයාපෘතිය මිනන් සාක්ෂය
සැපටයනු ඇත්.
5.

ළමා

රය පතොරතුරු

ද්්තිප

පිළිබඳ විදය පශදී රවිපශ්නෂ්ය ස

ධි

විේවවිදයාල පරතිපාදන ටකොන්ෂන් සභාටේ අනුමතිය යටටත් වසර හත්රක කාලයක් පවත්වනු ලබන
කළමනාකරණ ටත්ොරතුුප පේධතිය පිළිබඳ විදයාටේීම (විටේෂ) උපාධිය මිනන් වයාපාරික සාර්වකත්වය
සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා පරිගණකකරණය සහ ටත්ොරතුුප ත්ාක්ෂණය උපටයෝ ක කර ගැනීම සඳහා
ශිෂයයන්ටග් හැකියාවන් වර්ධනය කරයි. උසස් මේටටේ ටත්ොරතුුප පේධති සැලසුේ කිරීම සහ කරි යාත්මක
කිරීම සංකල්පනය කිරීම සහ කළමනාකරණය කිරීම සඳහා ශිෂයයන් පුහුණු කිරීම ටමමිනන් ිටදු කරනු
ලැටේ. රැකියා ස්වානට

ීම ටත්ොරතුුප පේධතිට

සංකල්ප, කරම සහ පරාටයෝිනක ටයදවුේ පිළිබඳව ටමම

විෂයමාලාව මිනන් අවධානය ටයොුද ටකටර්. ආයත්නික තීරණ ගැනීටේ කරියාවලිට

ීම ටත්ොරතුුප ත්ාක්ෂණ

පේධති භාවිත් කිරීම සඳහා සැලකිය යුාතු දායකත්වයක් ලබා ීමම සඳහා අවය කුසලත්ා ශිෂයයන්ට ලබා
ටදනු ලබයි.
ටමම උපාධි වැාසටහන තුළින් පරිගණක පාදක විසඳුේ සහිත්ව වයාපාර ඉහළ නැංවිය හැකි ටත්ොරතුුප
ත්ාක්ෂණ විටේෂඥයන් සඳහා පවතින ඉල්ලුම සපුරා රම වයාපාර කළමනාකරණය පිළිබඳ ජ්ාතික පාසටල්
අභිමත්ාර්වයයි. ටත්ොරතුුප ත්ාක්ෂණ ක්ටේත්රට

උසස්ම මේටටේ අනාගත් තීරණ ගන්නන් බවට අප

ශිෂයයන් පත් කරන බවට ටමම වැාසටහන මිනන් ශිෂයයන්ට ත්හවුුපවක් ලබා ටදයි. වසර හත්රකින්
සමන්විත් වන ටමම උපාධි වැාසටහටන් පළුද වසර ටදක තුළ පූර්ණ කා රන ඉටගනීටේ කටයුතු ිටදු කරනු
ලබන අත්ර අවසාන වසර ටදක තුළ උපාධි අටේක්ෂකයන්ට රැකියාවක නිරත් විය හැකි වන පරිිං
අර්ධකා රනව සහ නමයශී රව අධයයන කටයුතු ඉටු කර ගැනීමට අවස්වාව සලසා ඇත්. එම නිසා, උපාධි
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වැාසටහන අවසානට

ීම, ටමම වැාසටහනට සහභා ක වන උපාධි අටේක්ෂකයන්ට ටදවසරක ටස්වා

පළපුුපේදක් ලබා වයාපාරික ටලෝකට
ටත්ොරතුුප

පේධති

ක්ටේත්රට

අතියින්ම ත්රඟකාරී උපාධිධාරීන් බවට පත්ීමමට හැකි වනු ඇත්.

සහ

ටත්ොරතුුප

ත්ාක්ෂණ

ක්ටේත්රට

වෘත්තීන්වලට

අමත්රව,

වැාසටහන්කරණය, මෘදුකාංග පරීක්ෂා කිරීම සහ ත්ත්ත්ව සහතිකකරණය, පරිගණක දත්ත් ගබාා
පරිපාලනය සහ සංවර්ධනය, වයාපාර විේටල්ෂණය සහ පේධති සටමෝධායනය සහ මෘදුකාංග නිර්මාණ
ශිල්පය ආීම ක්ටේත්රවල ද රැකියා ලබා ගැනීමට ටමම උපාධිධාරීන් සුදුසුකේ ලබනු ඇත්.

ප

ොළඹ න තයන්තර ා වි

හ

ඉංජිපන්රු

සල රCINECය

මන්න්

න

නමත ලබා ස

ධි

ඨම ල
1. සංච ර
ස

හ

තැන්තු

ස

ර

ළමා

රය

පිළිබඳ

ළමා

රයපශදී රපැෞරනය

ධි

වසර හත්රක සංචාරක හා ආගන්තුක සත්කාර කළමනාකරණය පිළිබඳ (ටග රව) උපාධිය හැදැරිම මිනන්
ශිෂයයන්ට සංචාරක සමාගේ හා සංචාර ටමටහයුේ සමාගේ, ටහෝටල් සහ නිවාඩු නිටක්ත්න
කළමනාකරණය, ටහෝටල් / නිවාඩු නිටක්ත්න සංවර්ධනය, උත්සව අවස්වා කළමනාකරණය, ම ක යාත්රා
සමාගේ, ගුවන් ටස්වා සමාගේ, දුේරිය ගමන් හා ම ක ටස්වා, ටභෝජ්න සංගරහ, සේමන්ත්රණ හා සේටේලන
මධයස්වාන, සංචාරක කාර්යාල හා සංචාරක අමාත්යාං, ආහාර හා පාන කළමනාකරණය, පරසංග ා
රංගාලා ස්වාන, ටක තුකාගාර හා ටවනත් සංස්කෘතික ස්වාන, ආගන්තුක සත්කාර උපකරණ
නිේපාදකයන් හා සැපයුේකුපවන්, සංචාරක හා ආගන්තුක සත්කාරක වයවසායකයන්, ස්පා සහ සුවත්ා
කළමනාකරණය, උපටේනය හා අධයාපනික ආයත්න හා ත්වත් ටබොටහෝ ස්වානවල රැකියා අවස්වා ලබා
ගැනීමට හැකියාව ලැටබනු ඇත්.
2. සැ යුම් ද ම

ළමා

රය

පිළිබඳ

ළමා

රයපශදී රපැෞරනය ස

ධි

වසර හත්රක කාල සීමාවක් සඳහා පවත්වනු ලබන ටමම උපාධි වැාසටහන විශිේඨ මේටටේ සුදුසුකේ ලබා
ගත්, නිපුණත්ා සහිත් සැපයුේ දාම කළමනාකරණ වෘත්තිකයන් බිහි කිරිටේ අරුදණින් සැලසුේ කරන ලීම.
ටමම ශිෂයයන්ට ටබොටහෝ කර්මාන්ත් සහ ටවනත් ටබොටහෝ අවස්වා ඔස්ටස් බහු ජ්ාතික, පුේගලික හා රාජ්ය
සමාගේවල සැපයුේ ටස්වා, නාවික, ගුවන් ටස්වා, භා්ඩා ටමටහයීමම, මධයස්වාන ටමටහයුේ කටයුතු, බහු
මාත් ටමටහයුේ, පරසේපාදනය, ගුදේ කිරීම, පරවාහණය, විගණනය හා උපටේනය, පර්ට ෂණ හා
සංවර්ධනය ආීම ක්ටේත්රවල රැකියා අවස්වා ලබා ගත් හැකි වනු ඇත්.
3. ිසල්ලර ධපලවි

රය

හ පනළඳ ා ම ප දීම පිළිබඳ

ළමා

රයපශදී රපැෞරනය ස

ධි

ටමය ිටේ වසරක උපාධි වැාසටහනක් වන අත්ර සංවිධාන ටබොටහෝ සංතයාවක ිටල්ලර අටලවිකරණය හා
ටවළඳ නාම ටයීමම යන ක්ටේත්රවල ටබොටහෝ රැකියා අවස්වා ලබා ගත් හැකි වනු ඇත්. යේ කර්මාන්ත්යකට
යේ අවස්වාවක ටවළඳ නාම ටයීමම හා අටලවිකරණය ිටදු කරනු ලැී ම අවය වන අත්ර ටේශීය හා ටගෝ රය
වටයන් ටමම ක්ටේත්රවල සුදුසුකේ ලත් රම බලකාට

හිඟයක් පවතී. රී ලංකාටේ සුපිරි ටවළඳසැල්වල

ටවළඳ කටයුතු ඉහළ නැඟීමත් සමඟ ටමම පාඨමාලාව ත්ුපණ පරපුටර් ත්වත් සාර්වක ටත්ෝරාගැනීමක් වනු
ඇත්. ිටල්ලර අටලවිකරණය රී ලංකාව තුළ විකානය ටවන්න් පවතින අත්ර ටමම සුදුසුකම ලබා ගන්නා
ශිෂයයන්ට වාාත් ීමේතිමත් අනාගත්යක් උදා කර ගත් හැකි වනු ඇත්. අටලවිකරණය, ටවළඳ
දැන්ීමමකරණය, ටවළඳාම, ිටල්ලර කළමනාකරණය, ටවළඳ නාම කළමනාකරණය හා පර්ට ෂණ ආීම
ක්ටේත්රවල ටස්වා නියුක්ති අවස්වා ලබා ගැනීමට ටමම උපාධිධාරීන්ට අවස්වාව සැලටසනු ඇත්.
4. සැ යුම් ප් න හ

න හය

පිළිබඳ විදය පශදී රපැෞරනය ස

ධි

ටමම ිටේ වසරක උපාධි වැාසටහන මිනන් පර වාහණය හා සැපයුේ ටස්වා පිළිබඳව අවධානය ටයොුද කරයි.
පරවාහණය යනු අපට හුුප පුුපදු විෂයක් වුවද, සැපයුේ ටස්වා යනු ටේ වන ටත්ක් සමාජ්යට එත්රේ හුුප පුුපදු
විෂයක් ටනොටේ. එටස් වුවද, ටමම විෂයන් ටදකම අත්යවය විෂයයන් ටදකකි. භා්ඩා හා ටස්වා ඒවාට
ආරේභක ස්වානට

ිටට ඒවා පරිටභෝජ්නය කරන ස්වානය ටවත් පරවාහණය කිරිම කළමනාකරණය
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සේබන්ධටයන් එය අවධානය ටයොුද කරයි. ටමම සාධක ේවිත්වය ටනොමැතිව කිිටදු වයාපාරයක්
පවත්වාටගන යා ටනොහැකිය. එම නිසා, සෑම සංවිධානයකම ටමම ක්ටේත්රවල රැකියා අවස්වා පවතී.
ගුවන්ටත්ොටුපළ හා නැේටත්ොටුපළ, තුන්වන පාර්ේවට

සැපයුේ ටස්වා සමාගේ ඇතුළත් වන සැපයුේ ටස්වා

සමාගේ, නාවික සමාගේ, භා්ඩා පරවාහත් සමාගේ, උපටේන නිටයෝ (ත්ායත්න, පර්ට ෂණ සංවිධාන,
විගණන සමාගේ, බැංකු, විේව විදයාල, කන්ටේනර අංගන, භා්ඩා ගබාා හා ත්වත් ටබොටහෝ රජ්ට

හා

පුේගලික යන ටදවර්ගයටම අයත් සංවිධානවල විාල ටේත්න හා ඉහළ කළමනාකරණ ත්නතුුප
සාර්වකත්වයට පත් වන අයදුේකුපවන්ට ලබා ගත් හැකි වනු ඇත්.

5. ඉංැීිස පිළිබඳ

් තපශදී ස

ධි

ඉංග්රීිට පිළිබඳ ාස්ත්රටේීම උපාධිය තුන් අවුුපදු උපාධි වැාසටහනක් වන අත්ර රී ලංකාටේ හා එටත්ර රටවල
ීම ඉගැන්ීමම / ටේන ිටදු කිරීම, කවන චිකිත්සාව, පරකානය, අවස්වා සේබන්ධීකරණය, පුවත්පත්
වාර්ත්ාකරණය, ිටවිල් ටස්වය, මාධය (ටවළඳ දැන්ීමේකරණය, අටලවිකරණය හා මහජ්න සේබන්ධත්ා
ඇතුළත්ව), ටවළඳාම, ටත්ොරතුුප ත්ාක්ෂණය යනාීම වෘත්තීය අවස්වා විාල සංතයාවක් ටමම උපාධිධාරීන්
සඳහා විවෘත්ව ඇත්. පේචාත් උපාධි අධයායන කටයුතු සඳහා ටමන්ම පුුමල් පරාසයක රැකියා අවස්වා ලබා
ගැනීමට සූදානේ, ස්වාධීන හා ස්වයං - අභිටේරිත් උපාධිධාරියකු බවට අප ශිෂය ශිෂයාවන් වර්ධනය කිරීම
අපටග් අරුදණයි.

ඕනෑම වෘත්තියක නියැ රමට අත්යවය වන කුසලත්ා වන විටේචනාත්මකව ිටත්ා

සලලදායිව ලිීමටේ කලාව ශිෂය ශිෂයාවන් හදාරනු ලබන අත්ර ිංවයිටන් ඉහළින් ම ටරේණිගත් කරන ලද
පුේගලික විේවවිදයාලයක ීම පුුමල් හා වාාත් ආකර්ෂය ය පරාසයක විහිදුණු ඉංගරීිට ආරිත් අධයයන කටයුතු
ිටදු කිරීමට ශිෂයයන්ට හැකි වනු ඇත්.

6. ඉංග්සි ප
රී ළිබ `ද අධ්යාපනවේදී ( ෞදග් ව) උපනවාධිය
ඉංගරීිට පිළිබඳ අධයාපනටේීම (ටග රව) උපාධිය වසර හත්රක උපාධි වැාසටහනක් වන අත්ර ටමය
විටේෂටයන්ම ගුුපවුපන්, අනාගත් ගුුපවුපන් හා අධයාපන අංට
සඳහා ද, රාජ්ය හා රාජ්ය ටනොවන ආයත්න යන ටදවර්ගට

සමාටයෝජ්කයන් හා කළමනාකුපවන්

ම අධයාපන ක්ටේත්රයට අයත් වෘත්තිකයන්

සඳහා ම සැලසුේ කරන ලද උපාධි පාඨමාලාවකි. ටමම උපාධිය ලබා ගැනීම මිනන් අනාගත් ගුුපවුපන් හා
දැනට ටස්වට

නිරත්ව ිටටින ගුුපවුපන්ට ිටයලූම වෘත්තීය හා අධයයන පාඨමාලා පිළිබඳ නිපුණත්ා

සංවර්ධනය කර ගැනීමට ටමන් ම ඉටගනුේ ඉගැන්ීමේ කරියා පටිපාටි පිළිබඳව නිපුණත්ා වැඩි ිංයුණු කර
ගැනීමට ද හැකියාව ලැටබන අත්ර ටමමිනන් ශිෂයයන්ට රී ලංකාටේ ටමන් ම විටේශීය රටවල ද රැකියාවල
නියුක්ත් ීමටේ කුසලත්ා වැඩි ිංයුණු කර ගැනීමට අවස්වාව උදා වනු ඇත්.

7. පභෞතිප

විදය න පිළිබඳ ධ්ය

ාපශදී රපැෞරනය ස

ධි

ටභ තික විදයාව පිළිබඳ අධයාපනටේීම (ටග රව) උපාධිය වසර හත්රක උපාධි වැාසටහනක් වන අත්ර ටමය
විටේෂටයන්ම ගණිත් ගුුපවුපන්, අනාගත් විදයා ගුුපවුපන් හා ගණිත් අධයාපන අංට
හා කළමනාකුපවන් සඳහා ද, රාජ්ය හා රාජ්ය ටනොවන ආයත්න යන ටදවර්ගට

සමාටයෝජ්කයන්

ම අධයාපන ක්ටේත්රයට

අයත් වෘත්තිකයන් සඳහා ම සැලසුේ කරන ලද උපාධි පාඨමාලාවකි. ටමම උපාධි වැාසටහන මිනන් වෘත්තීය
හා අධයයන සංරචක යන ටදවර්ගයම උගන්වනු ලබන අත්ර ටමම උපාධිය සඳහා රී ලංකාටේ හා විටේ
රටවල රැකියා අවස්වා පවතී.
8. ජීන විදය න පිළිබඳ ධ්ය

ාපශදී රපැෞරනය ස

ධි

ජීව විදයාව පිළිබඳ අධයාපනටේීම (ටග රව) උපාධිය වසර හත්රක උපාධි වැාසටහනක් වන අත්ර ටමය
විටේෂටයන්ම විදයා ගුුපවුපන්, අනාගත් විදයා ගුුපවුපන් හා විදයා අධයාපන අංට
කළමනාකුපවන් සඳහා ද, රාජ්ය හා රාජ්ය ටනොවන ආයත්න යන ටදවර්ගට
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සමාටයෝජ්කයන් හා

ම අධයාපන ක්ටේත්රයට අයත්

වෘත්තිකයන් සඳහා ම සැලසුේ කරන ලද උපාධි පාඨමාලාවකි. ටමම උපාධි වැාසටහන මිනන් වෘත්තීය හා
අධයයන සංරචක යන ටදවර්ගයම උගන්වනු ලබන අත්ර ටමම උපාධිය සඳහා රී ලංකාටේ හා විටේ රටවල
රැකියා අවස්වා පවතී. ේවිතීයික ටරේණිවල විදයාව ඉගැන්ීමම සඳහා ගුුප වෘත්තියට පිවිසීම සඳහා ශිෂය
ශිෂයාවන් පුහුණු කිරීම ටමම උපාධි වැාසටහන මිනන් ිටදු කරනු ලැටේ.

9. පතොරතුරු ත ක්ෂ්ය

පිළිබඳ ධ්ය

ාපශදී රපැෞරනය ස

ධි

ටත්ොරතුුප ත්ාක්ෂණය පිළිබඳ අධයාපනටේීම (ටග රව) උපාධිය වසර හත්රක උපාධි වැාසටහනක් වන අත්ර
ටමය විටේෂටයන්ම ටත්ොරතුුප සන්නිටේදන ත්ාක්ෂණ ගුුපවුපන්, සඳහා ම සැලසුේ කරන ලද උපාධි
පාඨමාලාවකි. ටමම උපාධි වැාසටහන මිනන් වෘත්තීය හා අධයයන සංරචක යන ටදවර්ගයම උගන්වනු
ලබන අත්ර ටමම උපාධිය සඳහා රී ලංකාටේ හා විටේ රටවල රැකියා අවස්වා පවතී.
10. ඉපලක්පරොිරක් හ විදුලි සංපද්
ස

ඉංජිපන්රු විදය න පිළිබඳ ඉංජිපන්රු විදය පශදී රපැෞරනය

ධි

ඉටලක්ටරොනික් හා විදුලි සංටේ ඉං (ටන්ුප විදයාව පිළිබඳ ඉං (ටන්ුප විදයාටේීම (ටග රව) උපාධිය අ.ටපො.ස.
උසස් ටපළ සමත් ශිෂය ශිෂයාවන්ටග්, ඉං (ටන්ුප අධයයන කටයුතුවල නිරත්ව ිටටින උපාධි අටේක්ෂකයන්
හා කර්මාන්ත්ට

ඉල් රේ සැපිරීම සඳහා සැලසුේ කළ ිටේ වසරක උපාධි වැාසටහනකි. වර්ත්මාන ටගෝ රය

ත්රඟකාරී වයාපාරික වාත්ාවරණය තුළ, ටකටි කාල සීමාවක් තුළ, අඩු පිරිවැයකට ඉටලක්ටරොනික ඉං (ටන්ුප
කර්මාන්ත්ය ආරිත්ව ගුණාත්මකව වැඩි ිංයුණු කළ නටවෝත්පාදන සැපීමම සඳහා අත්ඩා ඉල්ලුමක් ජ්නිත්
ීම ඇත්. විදුලි සංටේ ඉං (ටන්ුප කර්මාන්ත්ය පිළිබඳව සලකා බැ රටේ ීම, ටමම ත්ාක්ෂණික ආේචර්යය තුළ
පුේගලික සන්නිටේදන සහ ඒකාබේධ කළ පණිවුා හුවමාුප පේධති නිේපාදනය තනත්නම පර වණත්ාව බවට
පත් ීම ඇත්.
අ.ටපො.ස. උසස් ටපළ සමත් වු ශිෂය ශිෂයාවන්ටග්, ඉං (ටන්ුප විදයා අධයයන ශිෂය ශිෂයාවන්ටග් හා
ඉටලක්ටරොනික් හා විදුලි සංටේ ඉං (ටන්ුප කර්මාන්ත්ට

සපුරා රමට ටනොහැකි වූ අවයත්ාව ආංශික

වටයන් සැපීමටේ පදනම මත් ටකොළෙ ජ්ාත්යන්ත්ර නාවික හා ඉං (ටන්ුප පාසල (CINEC) මිනන් පවත්වනු
ලබන ඉටලක්ටරොනික් හා විදුලි සංටේ ඉං (ටන්ුප විදයාව පිළිබඳ ඉං (ටන්ුප විදයාටේීම (ටග රව) උපාධි
වැාසටහන සාධාරය කරණය කළ හැකිය.
11. පම ට්ණ රථම ඉංජිපන්රු විදය න පිළිබඳ ඉංජිපන්රු විදය පශදී රපැෞරනය ස

ධි

ටමෝටර් රව ඉං (ටන්ුප විදයාව පිළිබඳ ඉං (ටන්ුප විදයාටේීම (ටග රව) උපාධිය අ.ටපො.ස. උසස් ටපළ සමත්
ශිෂය ශිෂයාවන්ටග්, ඉං (ටන්ුප අධයයන කටයුතුවල නිරත්ව ිටටින උපාධි අටේක්ෂකයන් හා කර්මාන්ත්ට
ඉල් රේ සැපිරීම සඳහා සැලසුේ කළ ිටේ වසරක උපාධි වැාසටහනකි.
ටපොිටල ඉන්ධන හිඟකම පිළිබඳ ව අනාවැකි පරකා කිරීටමන් අනතුුපව, නව බලක්ති පරභව පිළිබඳ
පර්ට ෂණ හා ඒවා මත් පදනේ වූ ටදුදහුණු ත්ාක්ෂණික කරම ද ඇතුළත් වන නව එං (න් ත්ාක්ෂණික කරම
මිනන් විවිධ පරවාහන ක්රම සඳහා භාවිත්ා කරන ිටයලුම ටමෝටර් රව උපකරණ වර්ග ආේචර්යමත් නව වැඩි
ිංයුණුකිරීේවලට ලක්ව ඇත්. නව අවස්වා විවර ටවන්න් පවතින අත්ර ටමම ක්ටේත්ර ය පරිය උපදවන වෘත්තීය
ක්ටේත්ය
ර ක් ටලස ටත්ෝරා ගැනීමට උනන්දුවක් දක්වන ත්ුපණ ත්ුපණියන්ටග් සංතයාව ඉහළ නිනන්න් පවතී.
ටමම කර්මාන්ත්ට

අවයත්ාවලට අනුව පවත්වනු ලබන ටමම උපාධි වැාසටහන තුළින් ඔබ ටමෝටර් රව

ඉං (ටන්ුප කර්මාන්ත්ට

නීමනත්ම වැඩි ිංයුණු කිරීේ පිළිබඳව දැනුවත් කරනු ලබන අත්ර ටමෝටර් රව

කර්මාන්ත්යට අදාළ වෘත්තියක් ටත්ෝරා ගැනීම සඳහා ඔබව සූදානේ කරයි. යාන්ත්රික ඉං (ටන්ුප විදයාව
ආරිත් පුුමල් පදනමක් සහිත් ඉං (ටන්ුප පසුබිමක් පවත්වා ගන්නා අත්රතුර ටමම ිටේ වසරක උපාධි
වැාසටහන මිනන් විටේෂිකරණ ටමොඩියුල ද පිරිනමනු ලබයි. ඉං (ටන්ුප කර්මාන්ත්ය ආරි ත් සංවිධානයක

34

එක් සමාිටකයක කාල සීමාවක් තුළ ස්වානගත් ීමම සඳහා ශිෂය ශිෂයාවන්ට අවස්වාව සලසා ටදන කාර්න්ක
ස්වානගත්කිරීමක් ලබා ගැනීමට ටදවන වසර අවසානට

12.

න්ති

ීම ශිෂය ශිෂයාවන්ට අවස්වාව සැලටස්.

ඉංජිපන්රු විදය න පිළිබඳ ඉංජිපන්රු විදය පශදී රපැෞරනය ස

ධි

යාන්ත්රික ඉං (ටන්ුප විදයාව පිළිබඳ ඉං (ටන්ුප විදයාටේීම (ටග රව) උපාධිය අ.ටපො.ස. උසස් ටපළ සමත් ශිෂය
ශිෂයාවන්ටග්, ඉං (ටන්ුප අධයයන කටයුතුවල නිරත්ව ිටටින උපාධි අටේක්ෂකයන් හා කර්මාන්ත්ට

ඉල් රේ

සැපිරීම සඳහා සැලසුේ කළ ිටේ වසරක උපාධි වැාසටහනකි.
විකල්ප බලක්ති අර්බුදය පිළිබඳව මෑත්ක ීම ඇති වූ පරවණත්ා, ද්රවය විදයාටේ වැඩිිංයුණු ීමේ හා විේලීමය නව
යන්ත්ර සැලසුේ මිනන් යාන්ත්රික ඉං (ටන්ුප විදයාවට අදාළ නව ත්ාක්ෂණික කරම හා පර්ට ෂණ වැඩි ිංයුණු
විය. ටමම වැඩිිංයුණුීමේවල බලපෑම යුේධටයන් පසු රී ලංකාටේ පේචාත් යුධ සමය තුළ විදයමාන ටේ.
නිේපාදන සැලසුේ, පරීක්ෂා කිරීම, ලාභදාීම හා ඉහළ ගූණාත්මක නිේපාදන සැලසුේකරණය හා වයාපාර
කළමනාකරණය කිරීම සේබන්ධටයන් යාන්ත්රික ඉං (ටන්ුප උපාධිධාරියකු වගකිව යුතු ටේ. වර්ත්මානට
අප ජීවිත්ට

ගුණාත්මකභාවයට බලපෑේ කරන ගැටුම ටබොටහොමයක් සඳහා විසඳුම වන්ටන් යාන්ත්රික

ඉං (ටන්ුප විදයාවයි. යාන්ත්රික ඉං (ටන්ුපවන් නිේපාදන හා කරියාවලිවල කාර්යසාධනය වැඩිිංයුණු කිරීම
සඳහා යාන්ත්රණ සැලසුේ කිරීටේ හා නිේපාදන කේහල්වල හා යන්ට්රෝපකරණවල අපටත් යාේ හා
විටමෝචන අඩු කිරීටේ කටයුතුවල නිරත්ව ිටටියි. බලක්ති අපටත් යාම අඩු කිරීම හා විකල්ප බලක්ති
පරභව තිරසාර අන්දන්න් භාවිත් කිරීම සේබන්ධටයන් ඔවුන් කටයුතු කරයි.
13. ිසවිල් ඉංජිපන්රු විදය න පිළිබඳ ඉංජිපන්රු විදය පශදී රපැෞරනය ස

ධි

ිටවිල් ඉං (ටන්ුප විදයාව පිාිළිබඳ ඉං (ටන්ුප විදයාටේීම (ටග රව) උපාධිය ිටේ වසරක උපාධි වැාසටහනක්
වන අත්ර එය අ.ටපො.ස. උසස් ටපළ සුදුසුකේලත් ශිෂය ශිෂයාවන්, ඉං (ටන්ුප අධයයන කටයුතුවල නිරත්ව
ිටටින උපාධි අටේක්ෂකයන්ටග් හා කර්මාන්ත්ට

ඉල් රේ සපුරා රම සඳහා සැලසුේ කර තිටේ.

ටගෝ රය ත්ාක්ෂණික වැඩිිංයුණුීමේ සේබන්ධ ිටයලූම අංවලට අදාළ වන සංකල්පයක් වන තිරසාර
සංවර්ධනයක් කරා ළඟා ීමම සඳහා යටිත්ල පහසුකේ ඉහළ නැංීමටේ හා සමාජ් සුභසාධනය පවත්වා
ගැනීටේ අරුදණින් කටයුතු කරන ිටවිල් ඉං (ටන්ුප විදයාටේ කාර්යභාරය ටනොඅනුමානවම ටක්න්ද්රගත්
අවධියකට පත්ව ඇත්. ිටවිල් ඉං (ටන්ුප විදයාව වුහාත්මක, ජ්ල, පරවාහණ, භූ ත්ාක්ෂණික ඉං (ටන්ුප ශිල්පය
වැනි උප ක්ටේත්රවලින් සමන්විත් වන අත්ර න්නිසා විිටන් නිපදවන ලද, න්නිසා ජීවත්වන අවකාට

අත්ඩා

සංවර්ධනය ිටවිල් ඉං (ටන්ුප විදයාව මිනන් න්නිසා ටවත් ඇති කරන බලපෑම පිළිබඳ මනා සාක්ෂයයකි.
ිටවිල් ඉං (ටන්ුප ක්ටේත්රය මිනන් කරියාශී ර, උේටයෝිනමත්, ඉහළ පරතිලල ලබා ටදන වෘත්තීන් හඳුන්වා ටදයි.
ටේශීය හා අන්ත්ර්ජ්ාතික කර්මාන්ත්ට

වැඩි වන ඉල්ලුම සපුරා රම සඳහා CINEC ආයත්නය මිනන් පරිගණක

ආධාරක පේධති තුළින් සෘජුව ලබාගන්නා අත්දැකීේ හා වයාපෘති පාදක ඉටගනීම වැනි වාාත් ම තනත්න
අධයාපනික ත්ාක්ෂණික කරම අනුගමනය කිරීම සහ එම අධයාපනික ත්ාක්ෂණික කරම ත්වදුරටත්
සංවර්ධනය කිරීටමන් ිටේධාන්ත් හා පරාටයෝිනක අධයයන කටයුතු අත්ර සමතුලිත් පරටේයක් ඇති කිරීමට
එහි අවධානය ටයොුද කරයි.
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ී ලං

පබෞද්් ධ්ය

පතොරතුරු ත ක්ෂ්ය

ාඇ

ඩමි

(SIBA) මන්න් පින්ාමමත ලබා ස

පිළිබඳ විදය පශදී ස

ධි

ධි

ඨම ල

(BSc IT)

ටමම උපාධිය උසස් අධයාපන අමාත්යාංය මිනන් පිළිගන්නා ලද උපාධියකි. ශිෂය ශිෂයාවන්ට සමාිටක
හයකින් අධයයන සේභාර 90 ක් උපයාගත් යුතු වන අත්ර එාඉ අත්රින් එක් සමාිටකයක් සීමාවාිටක පුහුණුව
සඳහා ටවන් කර ඇත්. ටමම උපාධි වැාසටහන දත්ත් සුදදාය සංවර්ධනය, විදුලි සංටේනය හා ජ්ාලකරණය,
මෘදුකාංග සංවර්ධනය හා ටවේ සැලසුේකරණය හා සංවර්ධනය යන පර ධාන සංරචක හත්රකින් සමන්විත්
ටේ.
ටත්ොරතුුප ත්ාක්ෂණ විෂය සඳහා ඉල්ලුමක් පවතින රැකියාවක් ලබා ගැනීම සඳහා ශිෂයයන්ටග් හැකියාව
ඉහළ මේටමකට පත් කළ හැකි ක්ටේත්රවල බහු ක්ටේත්රික පාඨමාලා මත් පදනේව ටමම BSc IT උපාධිය
පැවැත්ටේ. ශිෂයයන්ටග් අවයත්ා ටමන් ම වැා ටලෝකට

අවයත්ා සපුරා රම ටමම උපාධි වැාසටහන

පැවැත්ීමටේ අභිපරාය වන අත්ර කර්මාන්ත්, වයාපාර හා ටවනත් වයවසායවලට නිරාවරණය වූ උපාධිධාරීන්
බිහි කිරීමට ටමම උපාධි වැාසටහන සමත් ටේ. පාඨමාලාටේ කටයුතු හා කීර්තිමත් වයාපාරික ආයත්නවල
මාස හයක කාලයක් සීමාවාිටක පුහුණු ලබා ගැනීම මිනන් උපාධිධාරීන්ව සංවිධානවල අවයත්ා සපුරා රමට
සූදානේ කරවයි. ටමම උපාධිය මිනන් උපාධිධාරීන්ව ටත්ොරතුුප ත්ාක්ෂණ ක්ටේත්ර ට
වෘත්තීන් සඳහා සූදානේ කරවයි. ටස්වා ස්වානට

මධයම මේටටේ

ීම අධයයන ිටේධාන්ත් හා අදාළ සංකල්ප ටයොදවා ගැනීමට

ද විටේචනාත්මක චින්ත්නය වැඩි ිංයුණු කර ගැනීමට ටමන්ම පරිගණක සහාය, නාත්තුව, මෘදුකාංග
සැලසුේකරණය, දත්ත් සුදදාය ඇති කිරීම, ටවේ හා ජ්ාල සංවර්ධනය ඇතුළත්ව සුවිටේෂී ටත්ොරතුුප
ත්ාක්ෂණික කටයුතුවල ීම සුදුසු කරමටේද උපටයෝ ක කර ගැනීටේ හැකියාව සංවර්ධනය කර ගැනීමට ද
ශිෂයයන්ට අවස්වාව සලසා ටදයි. එටමන්ම, වැඩිදුර අධයාපන කටයුතු ිටදු කිරීමට හා පර්ට ෂණ ිටදු කිරීටේ
හැකියාව ද, සංවිධානයක පරිගණක යටිත්ල පහසුකේ සැලසුේ කිරීම, කරියාත්මක කිරීම, සකස් කිරීම හා
නාත්තු කිරීටේ ීම සලලදාීම අන්දන්න් කටයුතු කිරීටේ හැකියාටවන් යුත්, ආගන්ක මත්වාද පාදක
අධයයනයක් තුළින් අත්පත් කර ගන්නා මනා ආකල්ප, විනය හා වගකීටමන් යුත් හැිටරීම තුළින් මෘදු
කුසලත්ාවලින් පරිපූර්ණ වූ, න්නිසුන් සමඟ න්ත්රත්වටයන් සලලදාීමව සන්නිටේදනය කිරිටේ කුසලත්ා සහ
චිත්ත්ටේග බුේධිය සහිත් ටත්ොරතුුප ත්ාක්ෂණික වෘත්තිකයන් බවට පත් ීමම සඳහා අදාළ ක්ටේත්රට

උසස්

උපාධි අධයයන කටයුතුවල නිරත්ීමම සඳහා අවය වන සුදුසුකේ සපුරා රමට හැකි වන පරිිං ටත්ොරතුුප
ත්ාක්ෂණ ක්ටේත්රට

ටයෝගය වෘත්තීය ත්නතුුප ලබා ගැනීම සඳහා අප ආයත්නට

උපාධිධාරීන් ටවත්

රැකියා ලබා ගැනීටේ කුසලත්ා, දැනුම හා හැකියා ලබා ීමමට අපි පරයත්න දරන්ටනුද.
ටේ හැුපණු විට, විදයාටේීම උපාධිය හදාරන ිටයලූම ශිෂයයන් උපාධිය ලබා ගැනීටේ වසර තුන තුළ ඉංගරීිට
භාෂාව හා සන්නිටේදනය, භාවනාව ටහෝ ටයෝග කරම සහ වයාපෘති කටයුතු පිළිබඳ ව ද අධයාපනය ලබයි.
එටමන් ම මෘදු කුසලත්ා සඳහා උපයා ගත් යුතු අධයයන සේභාර සේපූර්ණ කිරීම පිණිස ටමම ශිෂයයන්
ටස්වා වයාපෘති/ පරජ්ා වයාපෘති සහ / ටහෝ භාවනා පාඨමාලා සඳහා ද ලියාපිංංචි ීමම අවය ටේ. උපාධිය ලබා
ගැනීම සඳහා ටමම පාඨමාලා අනිවාර්ය අවයත්ා ටේ.
පතොරතුරු ත ක්ෂ්ය

හ සන්ිරපශදා

පිළිබඳ ත ක්ෂ්යපශදී ස

ධි

(B. Tech)

ටමම උපාධිය ටත්ොරතුුප ත්ාක්ෂණය හා සන්නිටේදනය සඳහා සමාන අවධානයක් ටයොුද කරන්න් එාඉකාබේධ
කරන ලද උපාධියකි. ටත්ොරතුුප ත්ාක්ෂණය සඳහා අධයයන සේභාර පැය 45 ක් ද සන්නිටේදන ඉංගරීිට සඳහා
අධයයන සේභාර පැය 45 ක් ද බැිනන් ශිෂයයන් අධයයන සේභාර 90ක් උපයා ගත් යුතු ය. ටමම උපාධිය
මිනන් ටත්ොරතුුප ත්ාක්ෂණය හා සන්නිටේදන කුසලත්ා අවය වන මධයම-වෘත්තීය ටස්වා අංයට
සේබන්ධ ීමමට උපාධි අටේක්ෂකයන් සූදානේ කරවයි.
ටස්වා ස්වානට

ීම භාෂාව, ටත්ොරතුුප ත්ාක්ෂණය සහ මාධය ලලදාීමව උපටයෝ ක කර ගැනීමට අවය වන

සන්නිටේදන හා ටත්ොරතුුප ත්ාක්ෂණ කුසලත්ා රාශියක් (B. Tech) උපාධිය මිනන් ශිෂයයන්ට පිරිනැටේ.
ටස්වා ස්වානට

ීම අධයයන ිටේධාන්ත් හා අදාළ සංකල්ප ටයොදවා ගැනීමට ද විටේචනාත්මක චින්ත්නය වැඩි

ිංයුණු කර ගැනීමට ටමන්ම පරිගණක සහාය, නාත්තුව, විේටල්ෂණ කුෂලත්ාමෘදුකාංග සැලසුේකරණය,
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දත්ත් සුදදාය ඇති කිරීම, ටවේ හා ජ්ාල සංවර්ධනය ඇතුළත්ව සුවිටේෂී ටත්ොරතුුප ත්ාක්ෂණික කටයුතුවල
ීම සුදුසු කරමටේද විේටල්ෂණය කිරීටේ සහ උපටයෝ ක කර ගැනීටේ හැකියාව සංවර්ධනය කර ගැනීමට ද
ශිෂයයන්ට අවස්වාව සලසා ටදයි. ත්වද, (B. Tech) උපාධිධාරීන් ආගන්ක මත්වාද පාදක අධයයනයක් තුළින්
මනා ආකල්ප, විනය හා වගකීටමන් යුත් හැිටරීම තුළින් මෘදු කුසලත්ාවලින් පරිපූර්ණ වූ, න්නිසුන් සම`ග
න්ත්රත්වටයන් සලලදාීමව සන්නිටේදනය කිරිටේ කුසලත්ා සහ චිත්ත්ටේග බුේධිය සහ නායකත්ව කුසලත්ා ද
අත්පත් කර ගත් යුතුය. එටමන්ම, වැඩිදුර අධයාපන කටයුතු ිටදු කිරීමට හා පර්ට ෂණ ිටදු කිරීමට ටමන්ම
අදාළ ක්ටේත්රට

උසස් උපාධි අධයයන කටයුතුවල නිරත්ීමම සඳහා අවය වන සුදුසුකේ සපුරා රමට ද ටමම

උපාධිධාරීහු සූදානන්න් ිටටිති. එටමන්ම, ටමම උපාධිධාරීන් ඉංගරීිට භාෂාටවන් සලලදාීමව සන්නිටේදනය
කිරීමට සමත්වන අත්ර අවම අධීක්ෂණය යටටත් වයාවහාරික සන්නිටේදන කටයුතු ිටයල්ල ිටදු කිරීමට ද
සමත් ටේ.
එටමන් ම, සෑම (B. Tech) උපාධිධාරියකුම මෘදු කුසලත්ා සඳහා උපයා ගත් යුතු අධයයන සේභාර සේපූර්ණ
කිරීම පිණිස ටමම ශිෂයයන් ටස්වා වයාපෘති/ පරජ්ා වයාපෘති සහ / ටහෝ භාවනා / ටයෝග පාඨමාලා සඳහා ද
ලියාපිංංචි ීමම අවය ටේ. උපාධිය ලබා ගැනීම සඳහා ටමම පාඨමාලා අනිවාර්ය අවයත්ා ටේ.

ී ලං

නරල

ැය

1. විදය පශදී නයනහ න්

ධි

රී ත තා

න්ණුම්

රය

මන්න්

න

නා ලද ස

රස ම ාය /විපශ්නෂ්ය ස

ධි

ඨම ල

ධි නැඩසටහා

විදයාටේීම වයවහාරික ිනණුේකරණය උපාධි වැාසටහන රී ලංකා විේව විදයාල පරතිපාදන ටකොන්ෂන් සභාව
මිනන් අනුමත් කරන ලද උපාධි වැාසටහනක් වන අත්ර ිනණුේකරණ වෘත්තියක සාර්වකව නිරත් ීමම සඳහා
අවය කුසලත්ා, නිපුණත්ා සහ කාර්න්ක දැනුම සහිත් රැකියාවක නිරත්ීමටේ හැකියාටවන් යුත් උපාධිධාරීන්
බිහි කිරීම සඳහා ටමම උපාධි වැාසටහන සැලසුේ කර ඇත්. ”වයවහාරික ිනණුේකරණ” ක්ටේත්රට

දැනුම

ලබා ගැනීමට ශිෂය ශිෂයාවන්ට හැකියාව ලබා ටදන එකම උපාධි වැාසටහන ටමය බැවින්, ටමම උපාධි
වැාසටහන සේපූර්ණ කිරීටමන් අනතුුපව, ිනණුේකරණ පරිචයන් පිළිබඳ පෘථුල දැනුමක් සහ අවය
කුසලත්ා ලබා ගැනීමට ඔවුන්ට හැකි ටේ. විදයාටේීම වයවහාරික ිනණුේකරණය (සාමානය /විටේෂ) උපාධි
වැාසටහටන් විෂයමාලාව සාමානය උපාධි වැාසටහන් සඳහා වසර තුනක කාලයක් ද, විටේෂ උපාධි
වැාසටහන් සඳහා වසර හත්රක කාලයක් ද වටයන් සමාිටක පදනන්න් කරි යාත්මක කිරීමට සැලසුේ කර
ඇත්. එක් එක් වසර සඳහා සමාිටක ටදකක් පවතින අත්ර එක් සමාිටකයක් සති 15 කින් යුක්ත් ටේ. ටමම
උපාධි වැාසටහන ඉංගරීිට මාධයටයන් පවත්වනු ලබන අත්ර මේටේ ටදකකින් ද සමන්විත් ටේ. ඒවා නේ;
විදය පශදී නයනහ න්

න්ණුම්

රය

රස ම ායය ස

ධි නැඩසටහා - තුන් වසරක කාල සීමාවක්

තුළ පැවැත්ටවන ටමම වැාසටහන සමාිටක හයකින් යුක්ත් ටේ. විදයාටේීම වයවහාරික ිනණුේකරණය
(සාමානය) උපාධි වැාසටහන සේපූර්ණ කිරීම සඳහා ශිෂයයන් අධයයන සේභාර 96.5 ක් උපයා ගැනීම
අවය ටේ.
විදය පශදී නයනහ න්

න්ණුම්

රය

රවිපශ්නෂ්ය ස

ධි නැඩසටහා - ිටේ වසරක කාල සීමාවක් තුළ

පැවැත්ටවන ටමම වැාසටහන සමාිටක අටකින් යුක්ත් ටේ. විදයාටේීම වයවහාරික ිනණුේකරණය (විටේෂ)
උපාධි වැාසටහන සේපූර්ණ කිරීම සඳහා ශිෂයයන් අධයයන සේභාර 121.5 ක් උපයා ගැනීම අවය ටේ.
මූලය ිනණුේකරණය, කළමනාකරණ ිනණුේකරණය සහ මූලය කළමනාකරණය යන හර විෂය ක්ටේත්ර
පරධාන වටයන්ම පදනේ කර ටගන විදයාටේීම වයවහාරික ිනණුේකරණය (සාමානය / විටේෂ) උපාධි
වැාසටහන් සැලසුේ කර තිටේ. එයට අමත්රව, ටමම උපාධි වැාසටහන්වලට අදාළ වන ටවනත් උප හර
ක්ටේත්ර පහක් සහ එක් අතිටර්ක ක්ටේත්රයක් ද පවතී. පරමාණාත්මක සහ කළමනාකරණ ත්ාක්ෂණික කරම,
වයාපාර ආර්ථික විදයාව, ටත්ොරතුුප සහ සන්නිටේදන ත්ාක්ෂණය, කළමනාකරණය සහ නීතිය ටමම උපාධි
වැාසටහන්වලට අදාළ වන ටවනත් උප හර ක්ටේත්ර පහ ටලස ද, වයාපාර සන්නිටේදනය ටමම උපාධි
වැාසටහන්වලට අදාළ වන අතිටර්ක ක්ටේත්ර ය ටලස ද හඳුන්වා ිංය හැකි ටේ. එක් වසරක සීමාවාිටක
පුහුණුව සහ කුසලත්ා සංවර්ධන වැාසටහනක් ද ටමයට ඇතුළත් ටේ.
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සයස

ැම් ්  ත තා

1. බැංකු

රය

මන්න්

න

නමත ලබා ස

හ මූලය පිළිබඳ විදය පශදී රවිපශ්නෂ්ය ස

ධි නැඩසටහන්
ධි

බැංකුකරණය හා මූලය පිළිබඳ විදයාටේීම (විටේෂ) උපාධිය මූලය අංට

සාර්වක වෘත්තියක නිරත්ීමම

සඳහා අභිමත් කුසලත්ා හා දැනුම පිළිබඳ පරන්ති වැඩි ිංයුණු කර ගැනීම සඳහා සැලසුේ කරන ලීම.
බැංකුකරණය, මූලය අත්රමැිංකරණය, වත්කේ හා වගකීේ කළමනාකරණය, මූලය තීරණ ගැනීම, මූලය
ටවළඳටපොළ හා ආයත්න හා ිනණුේකරණය ඇතුළත්ව පුුමල් පරාසයක විහිටදන ආර්ථික විදයා විෂයයන්
ටමම උපාධිට

ඉගැන්ීමේ මිනන් ආවරණය ටේ. මූලය ආයත්න හා මූලය පේධති කරියාත්මක වන ආකාරය

පිළිබඳව ගැුරුප අවටබෝධයක් ටමම පුුමල් මාත්ෘකා පරාසය මිනන් ශිෂය ශිෂයාවන්ට ලබා ටදයි.
2.

පද්ශි

විදය න සහ සැලසුම්

රය

පිළිබ`ද විදය පශදී රවිපශ්නෂ්ය ස

ධි

පරාටේශික විදයාව සහ සැලසුේකරණය පිළිබඳ විදයාටේීම (විටේෂ) උපාධි වැාසටහන අවකාය වැදගත් වන
ටබොටහෝ විෂය ක්ටේත්රවල පුුමල් පරාසයක විහිදුණු වෘත්තීන් සඳහා අවය වන දැනුම සහ කුසලත්ා ශිෂය
ශිෂයාවන්ට ලබා ීමම සඳහා සැලසුේ කර ඇත්. සමාජ් විදයා සහ මානව ාස්ත්ර විදයා විෂයයන්වල ීම අවකාය
යන්ටනහි අුපත් සහ එහි අදාළත්ාව පිළිබඳව අවටබෝධ කර ගැනීමට ශිෂයයන්ට උපකාර කිරීම ටමම උපාධි
වැාසටහටන් අරුදණ වන අත්ර ටේ අන්දන්න් ලබා ගත් දැනුම සහ අවටබෝධය ටමම පාඨමාලාව හැදෑරීටේ ීම
සහ ශිෂය ශිෂයාවන්ටග් අනාගත් කටයුතුවලීම භාවිත්යට ගැනීමට ඔවුන්ට හැකි වනු ඇත්. සමාජීය කටයුතු
ටමන්ම න්නිසා සහ ස්වභාවධර්මය අත්ර අත්ඩාව ිටදු වන හුවමාුපීමේ කාලය හා අවකාය තුළ ිටදු ටේ.
කාලය සහ අවකාය අත්ර ිටදු වන සංටකෝචනයක් වටයන් ඇත්ැේ නිරීක්ෂකයන් ටගෝ රයකරණය අර්ව
දක්වා ඇත්. ටමම ටවනස්කේ සේබන්ධටයන් ද, එබඳු ටවනස්කේ න්නිසාට, ස්වභාවධර්මයට සහ
සංස්කෘතියට බලපාන ආකාරය ද පිළිබඳව ටමම පාඨමාලාව මිනන් අවධානය ටයොුද කරනු ලබයි. ටමම
පාඨමාලා සැලසුේ කිරීටේ ීම, අවකා විේටල්ෂණය සේබන්ධ ත්ාක්ෂණික අවයත්ා සේබන්ධටයන්
ශිෂයයන් පුහුණු කිරීම පිළිබඳව ද පරබල අවධානයක් ටයොුද කර ඇත්.

පහොරයිසන්

ැම් ්  මන්න්

න

නමත ලබා ස

ධි

ඨම ල

1. ටත්ොරතුුප ත්ාක්ෂණය පිළිබඳ විදයාටේීම (ටග රව) උපාධිය
කාලය: වසර 4 යි (අධයයන සේභාර 120 යි)
2. ජ්ාලකරණය සහ ජ්ංගම පරිගණනය පිළිබඳ ටත්ොරතුුප ත්ාක්ෂණටේීම (ටග රව) උපාධිය
කාලය: වසර 4 යි (අධයයන සේභාර 120 යි)
ටත්ොරතුුප ත්ාක්ෂණ අංවල විටේෂඥත්ාවක් ලබා තිී ම අවය වන ටබොටහෝ ක්ටේත්ර ඔස්ටස් කටයුතු
කිරීම සඳහා ශිෂය ශිෂයාවන්ට අවය වන නමයශීලිබව ලබා ීමාිම සඳහා ටමම උපාධි වැාසටහන් ටදකම
සැලසුේ කර ඇත්. වයාපාරවල, රජ්ට , ටස තය ටස්වට , පාසල්වල සහ ටවනත් සංවිධානවල පරිගණක
ත්ාක්ෂණික අවයත්ා සපුරා රම සඳහා ශිෂයයන් සූදානේ කිරීම සඳහා ටමන්ම ටමම ක්ටේත්රවල සංවර්ධන
කටයුතු සහ පර්ට ෂණ කටයුතු ිටදු කිරීම සඳහා ශිෂය ශිෂයාවන් ටපළෙීමම සඳහා ටමම අධයයන
වැාසටහන් සැලසුේ කර තිටේ. අමත්ර පරයත්නයක් දැරීමකින් ටත්ොරව, සංවිධානයක ටමම අවයත්ා සඳහා
සාර්වකව විසඳුේ ලබා ීමමට ටහොරයිසන් කැේපස් ආයත්නට

ටත්ොරතුුප ත්ාක්ෂණ උපාධිධාරීන්ට හැකි වනු

ඇත්.
ස

ධි නැඩසටහන්නල නුහ

ටහොරයිසන් කැේපස් ආයත්නට
ටත්ොරතුුප ත්ාක්ෂණ කර්මාන්ත්ට

BSC Hons in IT සහ BIT Hons in NMC යන උපාධි පාඨමාලාවල වුහය
පරවණත්ා හා මාත්ෘකාවලින් පරිපූර්ණ ීම ඇත්. පළුද වසර ටදක තුළ

38

වැාසටහන් ටදකම ටපොදු පාඨමාලා ටමොඩියුලවලින් සමන්විත් වන අත්ර එක් එක් උපාධි වැාසටහටන්
විටේෂීකරණ වැාසටහන තුන්වන වසටර් ීම ආරේභ ටේ.
නෘ

තී

ැමන් ම

හ ප් න ිරයුක්තිප

ණ්ඩ

වර්ත්මාන ටත්ොරතුුප ත්ාක්ෂණ කර්මාන්ත්ය වයවසාය හා පාරිටභෝිනකයා ටවත් ිංානුගත් ීම ඇති අත්ර
මෘදුකාංග සංවර්ධනය, ජ්ංගම ටයදුේ සංවර්ධනය, ටත්ොරතුුප ත්ාක්ෂණික සහාය, උපකරණ සැලසුේ,
වයවසාය මෘදුකාංග නිේපාදනය ඇතුළත් වන විවිධාකාර වයාපාරික අං ටත්ොරතුුප ත්ාක්ෂණ
කර්මාන්ත්යට ඇතුළත් ව තිටේ.
ඉහත් උපාධි වැාසටහන් සාර්වකව සේපූර්ණ කළ උපාධිධාරීන්ට ටත්ොරතුුප ත්ාක්ෂණ කර්මාන්ත්ටයන් ලබා
ගත් හැකි රැකියා කා්ඩා ටමම කර්මාන්ත්ට

ත්ාක්ෂණික වයාපාර අං ටමන් ම විවිධත්වයකින් යුක්ත් ටේ.

වැාසටහන්කුප / මෘදුකාංග සංවර්ධකයන් / මෘදුකාංග ඉං (ටන්ුපවන් / විසඳුේ නිර්මාණ ශිල්පීඨයන් / පරීක්ෂණ
විේටල්ෂකයන් / පේධති ඉං (ටන්ුපවන් / දත්ත් සුදදාය පරිපාලකයන් / ජ්ාල පරිපාලකයන් / ජ්ංගම ටයදවුේ
සංවර්ධකයන් / මෘදුකාංග වයාපෘති කළමනාකුපවන් / ත්ාක්ෂණික වයාපෘති කළමනාකුපවන් වැනි රැකියා
පරටදද වාාත් සුලබ ටමන්ම ජ්නපරිය රැකියාවන් අත්රින් සමහරක් ටේ.
ටහොරයිසන් කැේපස් ආයත්නට

ටත්ොරතුුප ත්ාක්ෂණ පීඨයඨටයන් යේ පුේගලයකු ලබා ගන්නා කුසලත්ා හා

සුදුසුකේ අන්ත්ර්ජ්ාතික මේටන්න්

පිළි ගැටන්. එටමන් ම, ටමම උපාධිධාරීන් විටේ රටවල රැකියාවල

නිරත්ීමමට අටේක්ෂා කරන්ටන් නේ, එම විකල්පය ද ඉටු කර ගැනීමට ටමම උපාධිධාරීන්ට හැකියාවක් පවතී.
3. නය

ර

ළමා
ල

4. ධපලවි

පිළිබඳ විදය පශදී රපැෞරනය ස

ධි

නසර 4 යි රධ්ය ා සම්භ ර 127ය

රය
ල

රය

පිළිබඳ

ළමා

රයපශදී ස

ධි

නසර 4 යි රධ්ය ා සම්භ ර 123 යිය

ටමම උපාධි අටේක්ෂකයන් මානව සේපත් කළමනාකරණ වෘත්තිකයන් ටහෝ අටලවි කළමනාකරණ
වෘත්තිකයන් බවට පත් කිරීමට හැකිවන පරිිං ටමම උපාධි වුහගත් කර ඇත්. ආරේභට

ිටටම,

උපාධිධාරීන්ට පිරිනැටමන වැාසටහන් මිනන් ටේශීය වටයන් තීරණය කර ටගෝ රය වටයන් කරි යාත්මක
ීමටේ හැකියාව උපාධිධාරීන්ට ලබා ීමම ටේතුටවන් අටලවිකරණය හා මානව සේපත් යන ටමම වැාසටහන්
ටදකම විාල පරිටේධියක් ලබා ගැනීමට සමත්ව තිටේ.
කළමනාකරණ පීඨයඨට

උපාධි අටේක්ෂක වැාසටහටන් අේවිතීය ලක්ෂණය වන්ටන් සාමාිටක අටකින්

සමන්විත් වැාසටහටන් හයවන සමාිටකට

ීම ටමම උපාධි වැාසටහනට කාර්න්ක පුහුණුවක් ඇතුළත් කර

තිී මයි. සය මසක් පුරා පැවැත්ටවන කාර්න්ක පුහුණුව තුළ ීම, ශිෂයයන් කාර්යයන් පිළිබඳව ඉත්ා වටිනා
පළපුුපේදක් හා කළමනාකරණ ශිල්ප කරම පිළිබඳව දැනුවත්භාවයක් ලබා ගනින්න් පූර්ණකා රනව කටයුතු
කරයි. ශිෂයයන්ට ඔවුන්ටග් වැාසටහන අවසන් ීමමට ටපර පවා, පුේගලික අංය පිළිබඳව පරාටයෝිනක
අත්දැකීේ ලබා ගැනීමට ටමම සැලසුම තුළින් අවස්වාව සැලටස්.
ිංවයිටන් පරුදත සමාගේවල සීමාවාිටක පුහුණු අවස්වා ලබා ගැනීමට පවා අප ආයත්නට
අටේක්ෂකයන්

සමත්ව

තිී ම

මිනන්

කළමනාකරණ

පීඨයඨය

මිනන්

බිහි

කරන

උපාධි

උපාධිධාරීන්ටග්

ගුණාත්මකභාවය සේබන්ධටයන් පරබල සාක්ෂයයක් සැපට .
ටමම උපාධි වැාසටහන් සාර්වකව සේපූර්ණ කරන උපාධිධාරීන් සඳහා කළමනාකරණ ක්ටේත්රට
රැකියා පරටදද කළමනාකරණ අංට

පවතින

පවතින රැකියා අවස්වා ටමන්ම විවිධත්වටයන් යුක්ත් ටේ. අටලවි

කළමනාකුප / විකිණුේ කළමනාකුප / අටලවි සන්නිටේදන කළමනාකුප / ටවළඳ නාම කළමනාකුප / අටලවි
උපටේක / ටවළඳපල පර්ට ෂකයන් / මානව සේපත් කළමනාකුප / වන්ිං විටේෂඥයන් / මානව සේපත්
උපටේක / සංස්වාපිත් පුහුණුකුප / ටස්වකයන් ටස්වට
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නිරත් කරීමටේ හා අභිටේරණය කිරීටේ

විටේෂඥයන් සහ රැකියා විේටල්ෂක හා සැලසුේ විටේෂඥ වැනි රැකියා ඒ අත්රින් වාාත් සුලභ හා ජ්නපරි ය
රැකියා පරටදද ටේ.
5. ධ්ය
ල

ාපශදී රපැෞරනය ස

නසර 4 (ධ්ය ා සම්භ ර 120 යිය

6. ජීන විදය න හ
ධ්ය

රස

ා විදය න

ාපශදී රපැෞරනය ස

ල

විදය න හ

න් පලස හද රමින් ජීන විදය න පිළිබඳ

රBed Hons Biological Scය

ැණිත

ාපශදී රපැෞරනය ස

ල

ධි

් ා විෂ්

නසර 4 යි රධ්ය ා සම්භ ර 120 යි)

7. පභෞතිප
ධ්ය

ධි

් ා විෂ් න් පලස හද රමින් පභෞතිප

විදය න පිළිබඳ

ධි

නසර 4 (ධ්ය ා සම්භ ර 124 යිය

8. ඉංැීිස පිළිබඳ ධ්ය
ල

ාපශදී රපැෞරනය ස

ධි

නසර 4 යි රධ්ය ා සම්භ ර 123 යිය

අධයාපන පීඨයඨට

උපාධි අටේක්ෂක වැාසටහටන් අේවිතීය ලක්ෂණය වන්ටන් සමාිටක අටකින් යුත් උපාධි

වැාසටහටන් හත්වන සමාිටකට

ිටට ඇතුළත් කර ඇති ඉගැන්ීමම පුහුණු කිරීටේ වැාසටහනයි. සති 10 ක

කාලය තුළ, ඉගැන්ීමම පිළිබඳ අගනා පළපුුපේදක් හා ඉගැන්ීමම පිළිබඳව දැනුමක් ලබා ගනින්න් අර්ධකා රනව
පාසැලක ඉගැන්ීමටේ අවස්වාව උපාධි අටේක්ෂකයන්ට ලැටේ. ටමම සැලසුම තුළින් උපාධි අටේක්ෂකයන්ට
ඔවුන්ටග් වැාසටහන අවසන් කිරීමට ටපර අධයාපන අංය පිළිබඳ පරාටයෝිනක පළපුුපේදක් ලබා ගැනීටේ
අවස්වාව හින් ටේ. ටමම උපාධිධාරීහු රී ලංකා ගුුප ටස්වට

2 පන්තිට

11 ටරේණියට ඇතුළත් ීමමට සුදුසුකේ

ලබති.

KAATSU සස්  වනදය ත ක්ෂ්ණි
ස

ධි නැඩසටහන්

1.

ටු චිකි

පුහුණු ම්ය් ථම ා

ස න පිළිබඳ වනදය විදය පශදී පැෞරන ස

මන්න්

න

නමත ලබා

ධි

2016 වසටර් ීම ආරේභ කරන ලද ටමම උපාධි පාඨමාලාව අධයයන සේභාර 120 කින් සමන්විත් වන අත්ර
ටමම උපාධි වැාසටහන මිනන් වෘත්තීය වටයන් ටපරුදණ ගැනීම සදහා පර බල අවධානයක් ටයොුද කරන්න්
සැලසුේ කර ඇත්. අත්ඩාව පැවැත්ටවන අධයාපනික පාඨමාලා, මූලික විදයා විෂයයන් සහ චර්යා පිළිබඳ
විදයා විෂයයන්, කටු චිකිත්සාව පිළිබඳ හර පාඨමාලා සහ සායනික පුහුණු පාඨමාලා ද ටමම උපාධි
වැාසටහනට ඇතුළත් ටේ. විකිරණටේීම, ජජ්ව රසායන සහ ුපධිර විදයාත්මක පරීක්ෂණවල අර්වය පහදා
ීමම සහ එවැනි පරීක්ෂණ ිටදු කිරීමට නියම කිරීම සඳහා පවතින හැකියාව ද ඇතුළත්ව විවිධාකාර ජවදය,
ලය කර්ම, ළමා ටරෝග, මටනෝ චිකිත්සක සහ නාරිටේිංක ත්ත්ත්ව පිළිබඳව ශිෂයයන්ට ඉගැන්ීමම ටමම
උපාධි වැාසටහන යටටත් ිටදු කරනු ලැටේ. ටමම උපාධි වැාසටහටන් අවසාන වසර සඳහා කටු චිකිත්සාව
පිළිබඳව පර්ට ෂණ වයාපෘතියක් ද ඇතුළත් කර ඇත්. ටමම ක්ටේත්රය ටවනුටවන් කැපීමටමන් කටයුතු කරන
වෘත්තිකයන්ටග් උපටේකත්වය යටටත් ටත්වන වසටර් ිටට ණෂෙ සායනික පුහුණු මධයස්වානට

ීම

පැවැත්ටවන කටු චිකිත්සාව පිළිබඳ පුහුණුව මිනන් කටු චිකිත්සාව පිළිබඳ කුසලත්ා වැඩි ිංයුණු කර ගැනීමට
ශිෂයයන්ට අවස්වාව සැලටස්. උපාධි වැාසටහන සාර්වකව සේපූර්ණ කිරීටමන් අනතුුපව, කටු
චිකිත්සකයන් වටයන් අන්ත්ර්ජ්ාතික රැකියා ටවළඳටපොට
අධයයන සුදුසුකේ ශිෂයයන් විිටන් අත්පත් කර ගනු ඇත්.
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නව රැකියා අවස්වා ලබා ගැනීමට අවය

2' KAATSU ත ක්ෂ්ය

පිළිබ`ද වනදය විදය විදය පශදී රපැෞරනය ස

ධි

2016 වසටර් ීම ආරේභ වූ අධයයන සේභාර 120 ක උපාධි වැාසටහනක් වන KAATSU ත්ාක්ෂණය පිළිබඳ
ජවදය විදයා විදයාටේීම (ටග රව) උපාධි වැාසටහන පැවැත්වන්න් වෘත්තීය වටයන් ටපරුදණ ගැනීම සදහා
පරබල අවධානයක් ටයොුද කර ඇති අත්ර මූලික විදයා විෂයයන් සහ චර්යා විදයා විෂයයන් පිළබඳව අත්ඩාව
පැවැත්ටවන අධයයන පාඨමාලා සහ ආධාරක පාඨමාලා ද, කරීාා, වයායාම හා පුනුපත්වාපනය පිළිබඳ හර
පාඨමාලා සහ KAATSU පිළිබඳ පුහුණු කිරීේ ද ටමම උපාධි වැාසටහනට ඇතුළත් කර ඇත්. විකිරණටේීම,
ජජ්ව රසායන සහ ුපධිර විදයාත්මක පරීක්ෂණවල අර්වය පහදා ීමම සහ එවැනි පරීක්ෂණ ිටදු කිරීමට
නියම කිරීම සඳහා පවතින හැකියාව ද ඇතුළත්ව විවිධාකාර ජවදය, මටනෝ චිකිත්සක, ලය කර්ම, ළමා
ටරෝග පිළිබඳව ශිෂයයන්ට ඉගැන්ීමම ටමම උපාධි වැාසටහන යටටත් ිටදු කරනු ලැටේ. ටමම උපාධි
වැාසටහටන් අවසාන වසර සඳහා KAATSU ත්ාක්ෂණික කරමය සේබන්ධ පර්ට ෂණ වයාපෘතියක් ද ඇතුළත්
කර ඇත්. ටමම ක්ටේත්රය ටවනුටවන් කැපීමටමන් කටයුතු කරන වෘත්තිකයන්ටග් උපටේකත්වය යටටත්
ටත්වන වසටර් ිටට KIU KAATSU මධයස්වානට

ීම පැවැත්ටවන KAATSU ත්ාක්ෂණික කරමය පිළිබඳ කුසලත්ා

වැඩි ිංයුණු කර ගැනීමට ශිෂයයන්ට අවස්වාව සැලටස්. උපාධි වැාසටහන සාර්වකව සේපූර්ණ කිරීටමන්
අනතුුපව, KAATSU වෘත්තිකයන් වටයන් අන්ත්ර්ජ්ාතික රැකියා ටවළඳටපොට

නව රැකියා අවස්වා ලබා

ගැනීමට අවය අධයයන සුදුසුකේ ශිෂයයන් විිටන් අත්පත් කර ගනු ඇත්.
3. වනන වනදය විදය විදය පශදී රපැෞරනය ස

ධි

KIU මිනන් පිරිනමනු ලබන ජජ්ව ජවදය විදයා විදයාටේීම (ටග රව) උපාධිය 2016 වසටර් ීම හඳුන්වා ටදන ලීම.
ටමම උපාධිය රී ලංකාවට නවය හඳුන්වා ීමමක් වුව ද, ජජ්ව ජවදය විදයාව ටලොව පුරා ඉහළින්ම ඇගීමමට
ලක් වන උපාධි අත්රින් එක් උපාධියක් වටයන් හඳුන්වා ිංය හැකි අත්ර එමඟින් ටබොටහෝ වෘත්තීන්වලට
පිවිසීමට අවස්වාව උදා ටේ. KIU මිනන් පිරිනමනු ලබන ජජ්ව ජවදය විදයා විදයාටේීම (ටග රව) උපාධිය වසර
හත්රක උපාධි වැාසටහනක් වන අත්ර එයට අධයයන සේභාර 120 ක් සහ පර්ට ෂණ සංරචකයක් ද
ඇතුළත් වන අත්ර ටමම පාඨමාලාව ඉංගරීිට මාධයටයන් පැවැත්ටේ. ශිෂය ශිෂයාවන්ටග් විේටල්ෂණාත්මක
චින්ත්න හැකියාව උත්ටත්ජ්නය කරන්න් ජජ්ව ජවදය විදයාඥයන් වටයන් ටස තය අංය පූර්ණ වටයන්
ටවනස් කිරීම සඳහා අවය වන විදයාත්මක පර්ට ෂණ ිටදු කිරීමට ඔවුන් ටපළෙීමටේ අරුදණින් ටමම
උපාධිය සැලසුේ කර ඇත්. ටස තය විදයා ක්ටේත්රට

කුසලත්ා සහ දැනුටමන් පරිපූර්ණ විදයාඥයන් බවට පත්

ීමම සඳහා අත්යවය ිටයලුම ක්ටේත්ර ආවරණය කරනු ලබන බව ටමම උපාධි වැාසටහනින් ත්හවුුප ටකටර්.
ටේන අන්ත්ර් කරියාකාරී පදනන්න් පවත්වනු ලැටේ. විභාගවලීම භාවිත් කරනු ලබන විවිධාකාර
ත්ක්ටස්ුපකරණ කරම මිනන් උපාධිධාරීන්ටග් ගුණාත්මකභාවය වැඩි ිංයුණු කරයි. ජජ්ව ජවදය විදයාඥයන්,
ජජ්ව රසායඥ, ක්ෂුද්රරජීව විදයාඥයන්, ජවදය අනුපිටපත්කුපවන්, අණුක ජීව විදයාඥයින්, පර්ට ෂණ
නිලධාරීන්, ත්ත්ත්ව පාලකයන් සහ ටේකයන් ආිං රැකියා ටමම උපාධිය සඳහා රී ලංකාටේ ීම ලබා ගත් හැකි
ඇත්ැේ රැකියා ටේ. විටේ රටවල ටමම උපාධිධාරීන් සඳහා ටබොටහෝ වෘත්තීය අවස්වා පවතින අත්ර පරිපූරක
සායනික විෂයයන් වන ඖෂධ විදයාව, පරටපෝෂිත් විදයාව, ක්ෂුද්රර ජීව විදයාව, අණුක ජීව විදයාව, රක්ත්ටේදය,
පාරවිලයන ජවදය විදයාව සහ වයවටේදය සමඟ පූර්ව සායනික විෂයයන් වන වයූහ විදයාව, කායික විදයාව
සහ ජජ්ව රසායන විදයාව වැනි විෂයයන් ද ටමම උපාධි වැාසටහනට ඇතුළත් වන ටහයින් ටමම ජජ්ව
ජවදය විදයා උපාධිට

ිටට ජවදය විදයා උපාධිය ටවත් මාුප ීමටේ අවස්වා ද විටේ රටවල ීම සලසා ගත්

හැකි වන පරිිං ටමම උපාධි විෂය මාලාව සඳහා ඉහළ පිළිගැනීමක් විටේ රටවල්වල පවතී. පර්ට ෂණ
අධයයන සඳහා ආධාර කිරීාිම සඳහා පර්ට ෂණ කරමටේදය, ජජ්ව සංතයාටල්තන විදයාව සහ වසංගත්
අධයයනය වැනි ටමොඩියුල ද ඇතුළත් කර ඇත්. උපාධිය ලබා ගැනීමට ටපර පළපුුපේද ලබා ගැනීම සඳහා, KIU
මිනන් පිරිනමනු ලබන අමත්ර පරතිලාභයක් වන පුහුණු වැාසටහනට ද ශිෂය ශිෂයාවන් ඇතුළත් කරනුා
ඇත්. අවසාන වසටර් ීම සීමාවාිටක අවස්වා ලබා ගැනීම සඳහා ද ශිෂයයන්ට මඟ ටපන්වනු ලබයි.
4. මපා විදය න පිළිබඳ විදය පශදී රපැෞරනය ස

ධි

KIU මගින් පිරිනමනු ලබන මනනෝවිද්යාව ප පිබබඳ විද්යානී ( ෞන
ව ප) උපාධි ව පැඩසටහන අධ්යයනන ස්භාා 120
කින් සමන්විත ව පන අත එමඟින් ශීෂ්යන්න ුද්ග ික සහ ව පත්තීයයන සංව පර්ධ්නයන පිබබඳව ප පරබල නලස අව පධ්ානයන
නයනොමු
යි. එම උපාධි ව පැඩසටහනට සාමානය මනනෝවිද්යා පාාමාලා සහ ව පයව පහාරි මනනෝවිද්යා පාාමාලා
ඇතුළ්ත නී. නමම පාාමාලා ඉං රීසි ම මාධ්යනයනන් පව ප්තව පනු ලබන අත විාා ා්තම ිනන්තනයන, විශ්නේෂ්ණා්තම
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වින්තනයන, ැටළු නි ා ණයන සහ ිනන්තාප ිනන්තනයන ව පැනි උසස් මනනෝ විද්යා්තම සලසලතා සංව පර්ධ්නයන
ැනීමට ශිෂ්ය ශිෂ්යාව පන්ට උප ා කිම ම සඳහා නමම පාාමාලා සැලසු්භ
ඇත. නතො තුරු තාක්ෂ්ණ සලසලතා,
සමාපීයන සලසලතා, සන්නිනීද්න සලසලතා, ඉදිරිප්ත කිම න්භ සලසලතා ව පැනි පැව පරියන හැකි සලසලතා ද්, මනනෝ
විද්යාව පට අද්ාළ විවිධ්ා ා ව පත්තීයයන සලසලතා ද් සංව පර්ධ්නයන කිම ිම පිබබඳව ප නමම විෂ්යනමාලාව ප මගින් අව පධ්ානයන
නයනොමු
යි. නමම උපාධියනට පර්නේෂ්ණ සං ා යනක් නමන්ම විවිධ් ව පත්තීයන් සාර්ථ ව ප ඉටු කිම ම සඳහා
මනනෝවිද්යා උපාධිධ්ාම න් දාද්ාන්භ කිම ිම සඳහා ව පත්තීයයන ස්ථාන ත කිම ිමක් ද් ඇතුළ්ත
ඇත.
5. ම ාන සම්

පිළිබඳ

ළමා

රයපශදී රපැෞරනය ස

ටමම උපාධිය කළමනාකරණ ක්ටේත්රට

ධි

අගය එකතු කළ නවත්ම ක්ටේත්රයක් වන අත්ර ආයත්නික

අභිමත්ාර්ව සාක්ෂාත් කර ගන්නා අත්රතුර ටස්වකයන් සංවර්ධනය කිරීටේ අවයත්ාව පිළිබඳව
කළමනාකාරීත්වය ටවත් නිර්ටේ ඉිංරිපත් කරයි. එයට අමත්රව, මානව සේපත් කරියාකාරකේ පාලනය
කිරීම, සංවිධානයක මානව සේපත් කළමනාකරණය කිරීම සහ ටස්වකයින් හැා ගැස්ීමම යන අං ද මානව
සේපත් කළමනාකරණයට ඇතුළත් ටේ. ටමම උපාධි වැාසටහටන් විෂයමාලාව රී ලාංකික සහ ටගෝ රය
පරන්තිවලට අනුව සැලසුේ කර සංවර්ධනය කර ඇත්. ටමම උපාධි වැාසටහන ඉංගරී ිට මාධයටයන් පවත්වනු
ලබන අත්ර අධයයන කටයුතු අධයයන සේභාර 120 කින් ආවරණය ටකටර්. අතියින්ම ත්රඟකාරී
වාත්ාවරණයක් තුළ විවිධාකාර පිරිස් කළමනාකරණය කිරීම සංවිධානයක පැවැත්ම සහ සංවර්ධනය සඳහා
තීරණාත්මක සාධකයක් බවට පත් ීම ඇත්. ටස්වකයන්ටග් ජදනික කටයුතු අධීක්ෂණය කරන සමාගේ
කළමනාකුපවන් ටමන් ටනොව, ටස්වකයන්ටග් සැලකිල්ලට භාජ්නය වන පරතිලාභ, වැටුේ, ටස්වක ආටයෝජ්න,
විරාම සැලසුේ, පුහුණු, කාර්යසාධන කළමනාකරණය, මානව සේපත් ටත්ොරතුුප පේධතිය සහ ත්වත්
ටබොටහෝ කුපණු සේබන්ධටයන් මානව සේපත් අං කටයුතු කරයි. අපටග් ශිෂය ශිෂයාවන්ට වටිනා
කාර්න්ක සහ පර්ට ෂණ පළපුුපේදක් ලබා ගැනීම සඳහා පැය 500 ක සීමාවාිටක පුහුණුවක් ලබා ගැනීමට
පහසුකේද සලසා ඇත්. නිිට කුසලත්ා, නිිට දැනුම සහ නිවැරිං ආකල්පවලින් පරිපූර්ණ වූ උටදයෝිනමත්
වෘත්තිකයන් වටයන් මානව සේපත් ක්ටේත්රය සඳහා ටස්වය ලබා ීමටේ හැකියාව ටමම උපාධි වැාසටහන
මිනන් උපාධි අටේක්ෂකයන් ටවත් ලබා ටදනු ඇත්.

6. ධපලවි

රය

පිළිබඳ

ළමා

රයපශදී රපැෞරනය ස

ධි

අටලවිකරණය ටලොව පුරා ජ්නත්ාවටග් වාාත් අවධානයට ලක් වූ අධයයන ක්ටේත්රයක් වන අත්ර එය
නිරන්ත්රටයන්ම ජ්නත්ාවටග් පරසාදයට පාත්ර ටවන්න් පවතියි. අටලවිකරණය යනු ිටයලු ආකාරවල කුසලත්ා
ඇතුළත් වන විවිධාකාර උපකුලක සහිත් සංවර්ධනය ටවන්න් පවතින කර්මාන්ත්යක් ීමම ඒ සඳහා පරධාන
ටේතුව ටේ. ඔබ න්නිසුන් සමඟ කටයුතු කිරීමට කැමැත්ත්ක් දක්වන්ටන් නේ සහ න්නිසුන් සමඟ සංකීර්ණ
සේබන්ධත්ා ටගොා නංවා ගැනීමට සහ පවත්වා ගැනීමට අති දක්ෂයකු ටේ නේ, විකිණුේ අංට

කටයුතු

කිරීමට, පාරිටභෝිනක සේබන්ධත්ා කළමනාකරණය, අවස්වා සඳහා සහභා ක ීමම, නව විකිණුේ එකතු
කිරීාිම සඳහා ජ්ාලගත් ීමම මිනන් ත්ෘේතියක් ලබනු ඇත්. අටලවිකරණ විටේෂඥයන් සඳහා පවතින ඉල්ලුම
ටගෝ රය වටයන් වර්ධනය ටවන්න් පවතී. අටලවිකරණ සුදුසුකේ පිළිබඳ වාාත්ම ආකර්ෂය ය ලක්ෂණය
වන්ටන් ඒවා දළ වටයන් ුදුම ටලෝකයටම ටපොදු ීමමයි. අටලවිකරණය හැදෑරීටේ ත්වත් විාල වාිටයක්
වන්ටන් අටලවිකුපවන් සඳහා ඉහළ ඉල්ලුමක් පැවතීමයි. සෑම වයාපාරයකම සහ සෑම කර්මාන්ත්යකම
අටලවිකරණ ක්ඩාායමක් ිටටියි. ටමයින් අදහස් වන්ටන් අටලවිකරණ ක්ටේත්රට
පවතින බව සහ ටමම විෂයට
පිළිබඳ

සෑම විටම රැකියා සුලභව

විටේෂීකරණ උපාධියක් ලබා ගැනීම තුළින් ටමම උපාධිධාරීන් අටලවිකරණය

ඕනෑම අභිටයෝගයක් භාර ගැනීමට අවය හැකියාටවන් සන්නේධව සූදානන්න් ිටටින බවයි.

සැබවින්ම, අටලවිකරණය පිළිබඳ කළමනාකරණටේීම (ටග රව) උපාධිය මිනන් ටස්වා කළමනාකරණය,
සැපයුේ දාම කළමනාකරණය, පාරිටභෝිනක ිටල්ලර ටවළඳාම, අටලවිකරණ පර්ට ෂණ සහ ත්වත් ටබොටහෝ
ක්ටේත්ර ආවරණය කරනු ලබයි. එයට අමත්රව, අපටග් උපාධිධාරීන් පැය 500 ක් සීමාවාිටක පුහුණුවක් ද ලබා
ගනු ඇත්. ටමම උපාධි වැාසටහන ඉංගරීිට මාධයටයන් පවත්වනු ලබන අත්ර අධයයන කටයුතු
සමබන්ධටයන් අධයයන සේභාර 120ක් ආවරණය කරනු ලබයි.

42

7. න්ණුම්

රය

පිළිබඳ

ළමා

රයපශදී රපැෞරනය ස

ධි

ිනණුේකරණය සහ මූලය පිළිබඳ ක්ටේත්රටයන් ස්වකීය වෘත්තීය ටගොානංවා ගැනීමට කැමැත්ත්ක් දක්වන
පුේගලයන් ටවනුටවන් KIU ආයත්නය මිනන් ිනණුේකරණය පිළිබඳ කළමනාකරණටේීම (ටග රව) උපාධිය
සැලසුේ කර ඇත්. KIU ආයත්නය මිනන් පිරිනමනු ලබන ිටේ වසරක උපාධි වැාසටහනක් වන ටමමිනන්
ිනණුේකරණ වෘත්තිට , මූලය ක්ටේත්රට

ටහෝ කර්මාන්ත්යක ටහෝ රජ්ට

මූලය කාර්යභාරය ඉටු කරන්න්

සාර්වක වෘත්තියක් දැරීම සඳහා සුදුසුකේ ලබා ීමමට සැලසුේ කරන ලද උපාධි වැාසටහනකි. රී ලංකාටේ
ටවනත් විේවවිදයාලවල ිනණුේකරණය පිළිබඳ කළමනාකරණටේීම ටග රව උපාධිට

විෂය මාලාවට අනුව

ටමම උපාධි වැාසටහටන් විෂය මාලව සැලසුේ කර සංවර්ධනය කරන ලද අත්ර උපාධි මේටටේ
කළමනාකරණ අධයාපනය සඳහා වන ටගෝ රය පරන්තිවලට ටමම උපාධි විෂය මාලාව අනුූලල ටේ.
ගණකාධිකරණය, විගණනය බදුකරණය, මූලය විේටල්ෂණය, කාරක පරාග්ධන කළමනාකරණය, ආටයෝජ්න
විේටල්ෂණය, ආටයෝජ්න කළෙ කළමනාකරණය සහ ත්වත් ටබොටහෝ ක්ටේත්ර පිළිාිබඳව අවධානය ටයොුද
කරන්න් ශිෂයයන්ට අවය දැනුම, කුසලත්ා, ආකල්ප සහ පුහුණුවක් ලබා ීමමට ටමම උපාධි වැාසටහන
මිනන් සැලසුේ කර ඇත්. වටිනා කාර්න්ක සහ පර්ට ෂණ පළපුුපේදක් ඔබට ලබා ටදන පැය 500 ක
සීමාවාිටක පුහුණුව ලබා ගැනීම සඳහා පහසුකේ ද සලසා ඇත්. ටමම උපාධි වැාසටහන ඉංගරීිට මාධයටයන්
පවත්වනු ලබන අත්ර අධයයන කටයුතු සමබන්ධටයන් අධයයන සේභාර 120 ක් ආවරණය කරනු ලබයි.
8. පභෞතිප

විදය න පිළිබඳ ධ්ය

ාපශදී රපැෞරනය ස

ධි

ටභ තික විදයාව පිළිබඳ අධයාපනටේීම (ටග රව) උපාධිය වසර හත්රක උපාධි වැාසටහනක් වන අත්ර ටමය
විටේෂටයන්ම ගණිත් ගුුපවුපන්, අනාගත් විදයා ගුුපවුපන් හා ගණිත් අධයාපන අංට
හා කළමනාකුපවන් සඳහා ද, රාජ්ය හා රාජ්ය ටනොවන ආයත්න යන ටදවර්ගට

සමාටයෝජ්කයන්

ම අධයාපන ක්ටේත්රයට

අයත් වෘත්තිකයන් සඳහා ම සැලසුේ කරන ලද උපාධි පාඨමාලාවකි. ටමම උපාධි වැාසටහන මිනන් වෘත්තීය
හා අධයයන සංරචක යන ටදවර්ගයම උගන්වනු ලබන අත්ර ටමම උපාධිය සඳහා රී ලංකාටේ හා විටේ
රටවල රැකියා අවස්වා පවතී.
ී ලං
1. විදු

ත ක්ෂ්ණි
සහ බල

විශ්නන විදය ල

මන්න්

න

නමත ලබා ස

ධි නැඩසටහන්

ද්්තිප ඉංජිපන්රු විදය න පිළිබඳ විදය පශදී පැෞරන ස

ධි

ඉං (ටන්ුප විදයාව, ටභ තික විදයාව හා ගණිත් පාඨමාලාවලින් සමන්විත් වන ටමම වැාසටහන විදුත් හා
ඉටලක්ටරොනික් ඉං (ටන්ුපවන් වටයන් රැකියාවල නිරත්ීමමට උපාධි අටපක්ෂකයන් සූදානේ කරවයි.
ඉටලක්ටරොනික විදයාව, ඩි (ටල් සංඥා සැකසීම, විදුත් යාන්ත්රික පේධති, රැහැන් රහිත් සංරචක හා පේධති
යන ක්ටේත්ර කීපයක විටේෂිකරණ උපාධි හැදෑරීමට ඉල්ලුේකුපවන්ට අවස්වාව සැලටස්.
2. විදු

සහ විදුලි සංපද්

ඉංජිපන්රු විදය න පිළිබඳ විදය පශදී පැෞරන ස

ධි

උසස් උපකරම සහ පේධති සැලසුේ කිරීම, පරීක්ෂා කිරීම, ටදෝෂාටේක්ෂණය කිරීම සඳහා ඉටලක්ටරොනික
ත්ාක්ෂණය ටයොදා ගැනීම පිළිබඳව ටමම වැාසටහන මිනන් උපාධි අටේක්ෂකයන්ට අවය දැනුම ලබා ටදන
අත්ර මූලික විදුත් ිටේධාන්ත් සහ ඒවා පරාටයෝිනකව ටයොදවා ගැනීම පිළිබඳව ද ශිෂයයන්ට පුහුණුව ලබා
ටදයි. ඉන් අනතුුපව, වාාත් සංකීර්ණ විදුත් පේධති, ටේිංකා, විදුලි සංටේ පේධති සහ පරිපව සැලසුේ
පිළිබඳ පරාටයෝිනකව දැනුම ලබා ගැනීම සඳහා ශිෂයයන් ටයොුද කරවයි.
ඉටලක්ටරොනික විදයාව සහ විදුලි සංටේනය පිළිබඳ විටේෂිකරණ උපාධිය හැදෑප  ඉං (ටන්ුප විදයාටේීම
(ටග රව) උපාධිධාරීන් සතුව ඉටලක්ටරොනික විදයාව සහ විදුලි සංටේනය පිළිබඳ ඉහළ මේටටේ
යාවත්කා රන වූ ත්ාක්ෂණික විටේෂඥත්ාවක් පවතී. විශිේඨ මූලධර්ම මත් පදනේ වූ නටවෝත්පාදක, තිරසාර,
පරිසර හිත්කාමී, ආචාරධර්ම මාර්ටගෝපටේවලට අනුූලල වූ ඉං (ටන්ුප සැලසුේ ටමම උපාධිධාරීන් විිටන්
නිේපාදනය කරනු ඇත්.
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3. විදු

සහ ඉංජිපන්රු

ළමා

රය ඉංජිපන්රු විදය න පිළිබඳ විදය පශදී පැෞරන ස

ධි

ඉටලක්ටරොනික විදයාව සහ ඉං (ටන්ුප කළමනාකරණය පිළිබඳ ඉං (ටන්ුප විදයාටේීම (ටග රව) උපාධි
වැාසටහනට ඉටලක්ටරොනික ඉං (ටන්ුප විදයාව ටමන්ම මූලය ිනණුේකරණය සහ වයාපාර කළමනාකරණය
සේබන්ධ පාඨමාලාවක් සහ පරීක්ෂණාගාර සැිට ඇතුළත් ටේ. ඉටලක්ටරොනික ඉං (ටන්ුප විදයා පාඨමාලා
කටයුතු සඳහා ඉටලක්ටරොනික ඉං (ටන්ුප විදයාව, විදුත් ඉං (ටන්ුප විදයාව සහ පරිගණක විදයාවට අදාළ
වැදගත් ටත්මා ද ඇතුළත් කර ඇත්.
ඉටලක්ටරොනික විදයාව සහ ඉං (ටන්ුප කළමනාකරණය පිළිබඳ විටේෂිකරණ උපාධිය හැදෑප  ඉං (ටන්ුප
විදයාටේීම (ටග රව) උපාධිධාරීන් සතුව ද විදුත් ඉං (ටන්ුප විදයාව සහ ඉටලක්ටරොනික ඉං (ටන්ුප විදයාව
ටමන්ම කළමනාකරණය පිළිබඳව ඉහළ මේටටේ යාවත්කා රන වූ ත්ාක්ෂණික විටේෂඥත්ාවක් පවතී.
විශිේඨ මූලධර්ම මත් පදනේ වූ නටවෝත්පාදක, තිරසාර, පරිසරික හිත්කාමී ආචාරධර්ම මාර්ටගෝපටේවලට
අනුූලල වූ ඉං (ටන්ුප සැලසුේ ටමම උපාධිධාරීන් විිටන් නිේපාදනය කරනු ඇත්.
4. ඉපලක්පරොිර

විදය න පිළිබඳ ත ක්ෂ්යපශදී රපැෞරනය ස

ධි

ඉටලක්ටරොනික විදයාව පිළිබඳ ත්ාක්ෂණටේීම (ටග රව) උපාධිය (BTech Hons. In Electronics) ත්ාක්ෂණික
වැාසටහනක් වන අත්ර එමිනන් ඉටලක්ටරොනික ත්ාක්ෂණටේද ක්ටේත්රයට ඇතුළත් ීමම සඳහා උපාධි
අටේක්ෂකයන් සූදානේ කරවයි. ආචාරධර්ම භාවිත්ය, තිරසාරභාවය සහ කාර්න්ක නීතිය හැර, විදුත් සහ
ඉටලක්ටරොනික පරිපව, ඉත්ා විාල පරිමාණට

ඒකීකරණ පේධති (VLSI), ක්ෂුද්ර සකසන, ක්ෂුද්රර පාලක, ුදද්රිත්

පරිපව පුවුප (PCB) නිේපාදනය, බලක්ති ඉටලක්ටරොනික විදයාව, නිහිත් පේධති සහ නැටනෝ ත්ාක්ෂණය
පිළිබඳ දැනුම ටමම උපාධි වැාසටහන මිනන් උපාධිධාරීන්ට ලබා ටදයි.

SAEGIS

ැම් ්  පුද්ැලි

1. පතොරතුරු ත ක්ෂ්යපශදී ස
රී ලංකාටේ ීම මෑත් කාලට

සම ැම මන්න්

න

නමත ලබා ස

ධි නැඩසටහන්

ධි

ිටදු කළ අධයයනවලට අනුූලලව, රාජ්ය අංට

විේවවිදයාල සහ රාජ්ය ටනොවන

උසස් අධයාපනික ආයත්නවලට ඇතුළත් කර ගන්නා උපාධි අටේක්ෂකයන් සංතයාව ඉහළ නංවා තිබුණ ද,
ඉහළ ත්ාක්ෂණටයන් යුත් කර්මාන්ත් සහ උපකරණ සඳහා ඉහළ මේටටේ ඉල්ලුමක් පැවතීම ටේතුටවන්
ටත්ොරතුුප ත්ාක්ෂණ වෘත්තිකයන් සඳහා රී ලංකාටේ සහ ටවනත් රටවල පවතින ඉල්ලුම සාර්වක අන්දන්න්
සපුරා රමට ටනොහැකි ීම තිටේ. ටත්ොරතුුප ත්ාක්ෂණ සමාගේවල වර්ධන සැලසුේ සේබන්ධටයන් සලකා
බැ රටේ ීම ටත්ොරතුුප ත්ාක්ෂණ වෘත්තිකයන්ටග් හිඟය වාාත් තීරණාත්මක ීම ඇත්. Saegis කැේපස් පුේගලික
සමාගම මිනන් ිංවයිටන් ත්ුපණ පරේපරාවට ටමන්ම ආර්ථික වර්ධනයට ද වාිට සහගත් වන උපාධි
වැාසටහන් සැලසුේ කිරීාිටේ ීම ටමම ිටයලුම කුපණු සැලකිල්ලට ටගන ඇත්. එබැවින්, Saegis කැේපස්
පුේගලික සමාගම විිටන් ටත්ොරතුුප ත්ාක්ෂණටේීම උපාධි (BIT) වැාසටහන 2018 වසටර් ිටට කරියාත්මක
කිරීාිමට දැනටමත් තීරණය කර ඇත්.
මෘදුකාංග ඉං (ටන්ුප විදයාව, වස්තු අභිුදත කරමටල්තනය, ටවේ කරමටල්තනය, ටමොබයිල් ඇේ කරමටල්තනය,
ක්ලවුඞ් ඇේ කරමටල්තනය, දත්ත් සුදදාය පේධති සහ ටත්ොරතුුප සන්නිටේදන ත්ාක්ෂණ කළමනාකරණය
ආිංය ආවරණය කරන අනුකලිත් ඒකක තුළින් ටවේ සහ ජ්ංගම ටයදුේ සංවර්ධනය පිළිබඳ උපාධි
අටේක්ෂකයන්ටග් කුසලත්ා සහ දැනුම සමඟ ඉහළ ඉල්ලුමක් සහිත් වෘත්තියක් සඳහා උපාධි අටේක්ෂකයන්
සූදානේ කරන අදාළ ිටයලුම අංවල ටත්ොරතුුප ත්ාක්ෂණ කළමනාකරණය, ඩි (ටල් නිපුණත්ාව සහ අදාළ
ිටයලුම අංවල ත්ාක්ෂණික පරිවර්ත්නය සඳහා හැකියාවක් පවතින ත්ාක්ෂණ වෘත්තිකයකු වටයන්
සාර්වකව වෘත්ාඉතිට

නිරත් ීමම සඳහා අවය වන සමකා රන දැනුම, කුසලත්ා සහ පළපුුපේද ටත්ොරතුුප

ත්ාක්ෂණටේීම උපාධිය මිනන් ටමම උපාධිධාරීන්ට ලබා ටදනු ඇත්. ගැටුමවක් විේටල්ෂණය කිරීටේ හැකියාව,
විසඳුේ සැලසුමට ගැළටපන පරිගණක අවයත්ාව හඳුනා ගැනීටේ සහ නිර්වචනය කිරීටේ හැකියාව, අභිමත්
අවයත්ාව සපුරා ගැනීම සඳහා පරිගණක පාදක පේධති, කරියාවලි සහ සංරචක කරියාත්මක කිරීම සහ
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ඇගීමාිටේ හැකියාව, ටපොදු අභිමත්ාර්වයක් සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා ක්ඩාායමක් වටයන් සලලදාීමව
කටයුතු කිරිටේ හැකියාව, වෘත්තීය, සදාචාරාත්මක, ජනතික, ආරක්ෂක, සහ සමාජීය ගැටුම සහ වගකීේ
අවටබෝධ කර ගැනීම, ටේරක්ෂකයන් පරාසයක් සමඟ සලලදාීමව සන්නිටේදනය කිරීාිටේ හැකියාව, ත්නි
පුේගල, සංවිධාන සහ සමාජ් පිළිබඳ පරිගණනය කිරීටේ ටේශීය සහ ටගෝ රය බලපෑම විේටල්ෂණය කිරිම,
අත්ඩා වෘත්තීය සංවර්ධනය සඳහා පවතින අවයත්ාව හඳුනා ගැනීම සහ ඒ සේබන්ධටයන් කටයුතු
කිරීාිටේ හැකියාව, පරිගණක භාවිත්ය සඳහා අවය වර්ත්මාන ත්ාක්ෂණික කරම, කුසලත්ා සහ ටමවලේ
භාවිත්ය, වර්ත්මාන ත්ාක්ෂණික සංකල්ප අදාළ කර ගැනීම සහ හර ටත්ොරතුුප, ත්ාක්ෂණික කරම භාවිත්ය
සහ සලලදායි වයාපෘති සැලසුේ බිහි කිරීාිටේ හැකියාව වැනි ඉටගනුේ ලල ඇති කර ගැනීම සඳහා එක් එක්
උපාධි අටේක්ෂකයා විිටන් හැකියාවන් ඇති කර ගනු ඇත්ැයි ත්හවුුප කර ගැනීම ස`දහා ටමම උපාධි
වැාසටහන තුළින්ම අවධාරණය කිරීම ටමම ටත්ොරතුුප ත්ාක්ෂණටේීම උපාධිට
ලක්ෂණයයි.
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වාාත්ම වැදගත්

6 නා ප

6.1 ප ොළී රහිත ශිෂ්ය ය
නැදැ

නා පනා

ප

නා

ොටස

ම

සඳහ පත ර ැන්ා ශිෂ්ය න්ට

වි් තර

1. ිටයුමම උපාධි වැාසටහන් සතිට

ිංනවල පූර්ණ කා රනව හැදෑරිය හැකි පරිිං සැලසුේ කර ඇත්. ටමම

වැාසටහන තුළින් සති අන්ත් පාඨමාලා සඳහා ඉා ටදනු ටනොලැටේ.
2. ටත්ෝරා ගනු ලැබූ ශිෂයයන් නගර සැලසුේ0 ජ්ල සේපාදන හා උසස් අධයාපන අමාත්යාංය සමඟ අදාල
නීති රීති ඇතුළත් වන ිනවිසුමකට එළඹිය යුතුය.
3. ටත්ෝරා ගනු ලැබූ ශිෂයයන් විිටන් ණය පහසුකේ ලබා ටදනු ලබන ලංකා බැංකුව සමඟ ණය ිනවිසුමකට
ඇතුළත් විය යුතුය.
4. ඉහත් සඳහන් ලංකා බැංකු ණය ිනවිසුම සඳහා ඇපකුපවන් ටලස මව ටහෝ පියා සමඟ සමීප ඥාතිටයකු
අත්සන් කළ යුතු ටේ.
5. ටපො ර රහිත් ශිෂය ණය ටයෝජ්නා ක්රමය යටටත් ුදුම ණය කාල සීමාව වසර 12කි. වසර 4ක උපාධි
වැාසටහනක් සඳහා ටත්ෝරාගනු ලැබූ ශිෂයයන් හට ණය ආපසු ටගීමම වසර 4ක අධයයන කාලය හා එක්
අවුුපදු සහන කාලයකින් පසු වසර 7 කින් (සමාන වාරික 84 කින්) ටගවා අවසන් කළ යුතුය. වසර 3ක උපාධි
වැාසටහනක් සඳහා ටත්ෝරාගනු ලැබූ ශිෂයයන් හට ණය ආපසු ටගීමම වසර 3ක අධයයන කාලය හා එක්
අවුුපදු සහන කාලයකින් පසු වසර 8 කින් (සමාන වාරික 96 කින්) ටගවා අවසන් කළ යුතුය. ටමම සේපූර්ණ
වසර 12 ක කාලසීමාව තුළ අදාල ණය ටපොළිය ලංකා බැංකුව ටවත් රජ්ය විිටන් ටගවනු ලැටේ.
6. අදාළ ශිෂයයා ටවනුටවන් අධයාපන හා උසස් අධයාපන අමාත්යාංට
පාඨමාලා කාලයක් ආරේභට

නිර්ටේය පරිිං සෑම අර්ධ වාර්ෂික

ීම අර්ධ වාර්ෂික පාඨමාලා (Semester Basis) ගාස්තු ලංකා බැංකුව මිනන්

ශිෂයයා ඉටගනුම ලබන අදාළ රාජ්ය ටනොවන උසස් අධයාපන ආයත්නය ටවත් ටගවනු ඇත්.
7. අදාළ ශිෂයයා වසර 4 ක උපාධි වැාසටහනක් සඳහා ටත්ෝරා ගත්ටහොත් පාඨමාලා ගාස්තු සපුරා ගැනීම
සඳහා ටගවනු ලබන උපරිම ණය ුදදල ුප. 800,000 ක් වන අත්ර වසර 3 ක උපාධි පාඨමාලාවක් සඳහා නේ,
ුප. 600,000 ක උපරිම ණය ුදදලක් ලබාටදනු ඇත්.
8. මීට අමත්රව, අධයයන කාලය තුළ අමත්ර වියදේ පියවා ගැනීම සඳහා ශිෂයාධාර ණය ුදදලක් ලබා ගැනීමට
අටේක්ෂා කරන්ටන් නේ පමණක් ඒ සඳහා වසරකට ුප. 75,000 ක ටපොළී රහිත් ණය ුදදලකට ඉල්ලුේ කිරීමට
අයදුේකුපට අවස්වාව ලැටේ. ඒ අනුව වසර 4 ක උපාධි පාඨමාලාවක් හදාරන්ටන් නේ ුප. 300,000 ක උපරිම
ණය ුදදලක් හා වසර 3 ක උපාධි පාඨමාලාවක් හදාරන්ටන් නේ ුප.225,000 ක උපරිම ණය ුදදලක් ලබාගත්
හැක. ටමම ණය ුදදල අදාළ පාඨමාලා ගාස්තුවට එකතු වනු ඇත්. පාඨමාලා ගාස්තුවට අදාළ ණය ුදදල සහ
ශිෂයාධාර ණය ුදදල යන ණය ුදදල් ටදක සඳහාම ණය ටපොළිය රජ්ය විිටන් ලංකා බැංකුවට ටගවනු ලැටේ.
එබැවින් එම ණය ුදදල නැවත් ටගවනුට

ද පාඨමාලා ගාස්තු නැවත් ටගවන කර මයටම ය.

9. ඉහත් සඳහන් ශිෂයාධාර ණය ුදදල අධයාපන හා උසස් අධයාපන අමාත්යාංට

නිර්ටේය සහිත්ව

මසකට ුප. 60250 බැිනන් ජ්රමාිටකව ුප. 18,750 ක් වන පරිිං ශිෂයයා ටවත් ටගවනු ලබන අත්ර ටමම ුදදල
ලබා ගැනීම සඳහා ලංකා බැංකුව මිනන් නිකුත් කරන වවුචර්පත්ක් අත්සන් කළ යුතුය.
10. ටමම වැාසටහන යටටත් පහසුකේ ලබන සෑම ශිෂයටයකුම සෑම අධයයන විෂයයක් සඳහාම අවම
වටයන් සාමානය සාමාර්වයක් (“C” සාමාර්වයක්) ලබා ගත් යුතු අත්ර 80% ක පැන්ය ම සහතික කළ යුතුය.
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11. යේ විෂයයකින් ශිෂයයා අසමත් වුවටහොත් එම අධයයන වර්ෂට

ඊළඟ අර්ධ වාර්ෂික පාඨමාලා කාලට

ීම ටහෝ ආසන්නත්ම අධයයන වර්ෂය තුළ එම විෂයයට නැවත් ටපනී ිටට ඉන් සාමාර්වය ලබා ගත් යුතුය.
විභාගයට නැවත් ටපනී ිටටීටේ ීම ටගවිය යුතු විභාග ගාස්තු ශිෂයයා විිටන් ටගවිය යුතු ටේ.
12. යේ ශිෂයටයකු ත්ම අධයයන කටයුතු සාර්වක ටලස කර ටගන යාමට ටනොහැකි ත්ත්ත්වයක පසු ටේ නේ,
ශිෂයයාටග් ඉල් රම පරිිං ටහෝ අධයාපන හා උසස් අධයාපන අමාත්යාංට

නිර්ටේය පරිිං ලංකා බැංකුව

විිටන් අදාළ රාජ්ය ටනොවන උසස් අධයාපන ආයත්නය ටවත් පාඨමාලා ගාස්තු ටගීමම අත්හිටුවනු / නත්ර
කරනු ලැටේ.
13. යේ ටහයකින් ශිෂයටයකු ිටය ටප ේගලික කුපණක් ටේතුටවන් පාඨමාලාව හදාරන්න් ිටටින අත්රතුර
එම පාඨමාලාව සේපූර්ණ කිරීමට අසමත් වුවටහොත්, ඔහු /ඇය විිටන් එම පාඨමාලාව අත්හැර යන ටත්ක්
ලංකා බැංකුව විිටන් අදාළ රාජ්ය ටනොවන උසස් අධයාපන ආයත්නයට ටගවා ඇති ුදුම පාඨමාලා ගාස්තුව
ඊට අදාළ ටපොළිය ද සමඟ එකවර ටගවිය යුතු ටේ. එම ුදදල ණය ිනවිසුමට එළුරණු ලංකා බැංකු ාතාවට
සේපූර්ණටයන් ටගවා අදාළ රිිටේපත් ශිෂය ණය අංය ටවත් ඉිංරිපත් කිරීටමන් අනතුුපව ශිෂයයා එම ණය
ුදදල සේබන්ධ ිටයලුම බැඳීේවලින් ශිෂයයා නිදහස් කිරීමට ශිෂය ණය ටයෝජ්නා කරමය මිනන් කටයුතු කරනු
ඇත්. එටස් ටගීමමට අටපොටහොසත් වන ශිෂයයන් ටග් නේ රී ලංකා ණය ටත්ොරතුුප කාර්යාංට

ණය ටගීමම

පැහැර හරින ලද ටහෝ ණය ටගීමම පැහැර හැරීමට ආසන්න පුේගලයන් ටවනුටවන් පවත්වාටගන යන අසාදු
ටල්තනයට (CRIB) ඇතුළත් කරනු ඇත්.
14. පාඨමාලාවලට ටත්ෝරා ගනු ලැබු ශිෂයයන් විිටන් අදාල කාල සීමාව තුළ එනේ පාඨමාලා කාලය අවුුපදු 3
ටහෝ 4 තුළ උපාධි පාඨමාලාව සේපූර්ණ කළ යුතුය.
15. සාර්වකව උපාධි වැාසටහන සේපූර්ණ කිරීටමන් අනතුුපවල උචිත් රැකියාවක් ටසොයාගැනීටේ සහ ණය
නැවත් ටගීමටේ වගකීම ශිෂයයන් සතුටේ. ටකටස් වුවද ටමම ටපො ර රහිත් ණය වැාසටහන යටටත් බිහිවන
උපාධිධාරීන්ට රැකියා අවස්වා ඇතිකිරීම සඳහා අදාල රාජ්ය ටනොවන උපාධි පිරිනමන ආයත්න විිටන් රැකියා
ජ්නනය කරනු ලබන වයාපාර ආයත්න සමඟ සහටයෝ කත්ාවටයන් කටයුතු ත්ළ යුතුය.
16. සුදුසුකේ සේපූර්ණ කරන ලද උපාධිධාරීන් හට රජ්ට

සහ ටප ේගලික අංට

රැකියා අවස්වාවන්ට

ටමන්ම විටේශීය රැකියා අවස්වාවන්ට ද ඉල්ලුේ කළ හැක.
17. ශිෂයයන් විිටන් ලබා ගත් ණය ුදදල් නැවත් පියීමම සඳහා ලංකා බැංකුව සමඟ එළෙ ඇති ිනවිසුේ පරකාරව
කටයුතු කළ යුතුය.
18. ශිෂයයා හට විටේගත් ීමමට අවය ටේ නේ ඔහු / ඇය විිටන් ලංකා බැංකුව සමඟ එළුරණු ණය ිනාිවිසුම
පරකාරව ටගීමමට ඉතිරිව ඇති ුදුම ුදදල ටගවිය යුතුය.
6.2 ධධීක්ෂ්ය
ටපොළී රහිත් ශිෂය ණය ටයෝජ්නා කරමට

කරියාකාරකේ පූර්ණ වටයන් අධීක්ෂණය කිරීම සහ පර ගති

සමාටලෝචන කටයුතු ඉටු කිරීම නගර සැලසුේ, ජ්ල සේපාදන හා උසස් අධයාපන අමාත්යාංය, ුදදල් සහ
ආර්ථික කටයුතු අමාත්යාංය, ජ්ාතික කරම සේපාදන ටදපාර්ත්ටේන්තුව සහ මහා භා්ඩාාගාරය මිනන්
ිටදු කරනු ලැටේ.
6.3 ස

ධි සහතිප

උපාධි වැාසටහන සාර්වකව සේපූර්ණ කිරීටමන් අනතුුපව, නගර සැලසුේ, ජ්ල සේපාදන හා උසස්
අධයාපන අමාත්යාංය මිනන් අනුමත් කරන ලද උපාධි සහතිකය ශිෂයයා ලියාපිංංචිය ලබා ඇති උසස්
අධයාපන ආයත්නය මිනන් ශිෂයයන් ටවත් පිරිනමනු ඇත්.
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ී ලං
පතොරතුරු ත ක්ෂ්ය ත තා
ත
ර
තාතුර

(SLIIT) සම්බන්්

ාම

දුර

ථමා

ර ැත හැකි

විදු

තැ ෑල

පීඨයඨාධිපති – මානව ාස්ත්ර සහ
විදයා පීඨයඨය

ආචාර්ය මලිත් විටජ්සුන්දර

011-7544801
ිංගුව: 4106

malitha.w@sliit.lk

කළමනාකුප - ශිෂය ඇතුළත්
කිරීේ සහ සංවර්ධන ටස්වා

රේන් එදුස්සූරිය ටමනවිය

011-7544801
ිංගුව: 4726

rashmi.e@sliit.lk

ටල්තකාධිකාරී

යස් මල්ලවාරච්චි මහත්ා

011-7544801
ිංගුව: 3160

yashas.m@sliit.lk

011-7544801
ිංගුව: 3210

iresha.d@sliit.lk

011-7544801
ිංගුව: 3113

ranmini.u@sliit.lk

ශිෂය උපටේක
(කළමනාකුප - අධයයන කටයුතු ඉටර්ෂා ටදොන්මානිටග්
සහ ශිෂය ටස්වා)
ටමනවිය

වෘත්තීය මාර්ටගෝපටේන
නිලධාරී
කළමනාකුප වෘත්තීය
මාර්ටගෝපටේන

1.0

ී ලං

රන්න්ණි උනන්ත්ැන්න
ටමනවිය

පතොරතුරු ත ක්ෂ්ය ත තා

ටත්ොරතුුප ත්ාක්ෂණය පිළිබඳ රී ලංකා ආයත්නය
අත්ර ටකොළෙ ටමටරෝ සරසවිට

(SLIIT) පිළිබඳ හැඳින්වීමක්

(SLIIT)

1999 වර්ෂට

ීම ස්වාපනය කරන ලද

ශිෂය ශිෂයාවන් 400 ක් සඳහා අප ආයත්නය ටදොරටු විවර කරන

ලීම. උප ආයත්නය උපාධි අටේක්ෂක පාඨමාලා ටමන්ම පේචාත් උපාධි පාඨමාලා ද ශිෂයයන් ටවත්
පිරිනමුද. ටලෝකට

විවිධ කලාපවල ිටට පැන්ටණන විටේශිය ශිෂයයන් ද ඇතුුම ව ශිෂය ශිෂයාවන්

7000 කට අධික සංතයාවකට නවාත්ැන් පහසුකේ ද සැපීමමට අප ආයත්නය කටයුතු කරනු ලබයි.
ටත්ොරතුුප ත්ාක්ෂණය පිළිබඳ රී ලංකා ආයත්නට

(SLIIT) වයාපාර, පරිගණක සහ ඉං (ටන්ුප

විදයා යන පීඨයඨ ත්රිත්වය මිනන් ආීම විේවතුන් 9000 කට අධික සංතයාවක් උපාධි ලබා ටගන තිටේ.
ස්වකීය පරජ්ාවට සහ වෘත්තියට අර්වවත් දායකත්වයක් ලබා ටදන උපාධිධාරීන් බිහි කිරීමට ලැී ම
පිළිබඳව අපි අතියින්ම සතුටට පත් ටවුද. විවිධාකාර විෂය ක්ටේත්රවල සුදුසුකේ ලැබූ උපාධිධාරීන්
හා ආීම විේවතුන් අත්ර මෘදුකාංග ඉං (ටන්ුපවන්, වයාපාර විේටල්ෂකයන් සහ සේභාවනාවට පාත්ර
වූ වයවසායකයන් ද ිටටිති.

2.0 ප ොළී රහිත ශිෂ්ය ය

ප

නා

ම

ටප

ඨම ල
1. ටත්ොරතුුප ත්ාක්ෂණය පිළිබඳ විදයාටේීම (විටේෂ) උපාධිය
2. වයාපාර කළමනාකරණය පිළිබඳ (විටේෂ / ටග රව) උපාධිය
3. ටභ තික විදයාව පිළිබඳ අධයාපනටේීම (ටග රව) උපාධිය
4. ඉංගිට
රී පිළිබඳ අධයාපනටේීම (ටග රව) උපාධිය
5. ජීව විදයාව පිළිබඳ අධයාපනටේීම (ටග රව) උපාධිය
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පින්ාමමත ලබා

3.0 පීඨ
3.1

න්ැය

පීඨ

ටත්ොරතුුප ත්ාක්ෂණ අංට

විවිධ ක්ටේත්රවල විටේෂිකරණ උපාධි හැදැරීම සඳහා උපාධි

වැාසටහන් මාලාවක් ටත්ොරතුුප ත්ාක්ෂණය පිළිබඳ රී ලංකා ආයත්නට

(SLIIT) පරිගණක පීඨයඨය

මිනන් පිරිනැටේ. ශිෂයයන්ටග් අවයත්ාවලට වාාත් ගැළටපන මාවත්ක් ටත්ෝරා ගනින්න් එම
ටත්ෝරා ගත් ක්ටේත්රට

වටිනා වෘත්තියක් ලබා ගැනීම සඳහා ටමමිනන් ශිෂයයන්ට ඉාකා සැලටස්.

ටත්ොරතුුප ත්ාක්ෂණය පිළිබඳ රී ලංකා ආයත්නට

(SLIIT)

කථිකාචාර්යවුපන් ටමන්ම ත්වදුරටත්

පුුමල් කළ හැකි පරිගණක විදයාගාර ද, පරාටයෝිනක ඉටගනීටේ අවස්වා ද සුසංටයෝජ්නය කරන්න්
පරිගණක පිළිබඳව දැනුම සහ කුසලත්ා ඔේ නංවා ගැනීම සඳහා උත්කෘේට පරිසරයක් ටත්ොරතුුප
ත්ාක්ෂණය පිළිබඳ රී ලංකා ආයත්නය (SLIIT) මිනන් සපයා ඇත්.

3.2 නය

ර පීඨ

පුේගලයාට ටමන්ම ටස්වය කරන සංවිධානයටත්, පුේගලයා ජීවත් වන පුුමල් පරජ්ාවටත් පරතිලාභ
සැලටසන පරිිං නිවැරිං තීරණ ගැනීමට සහ නිවැරිංව කටයුතු කළ හැකි නායකයන්,
කළමනාකුපවන් සහ වෘත්තීය වයාපාරිකයන් පුහුණු කිරීටේ අභිටයෝගය භාර ගැනීමට ටත්ොරතුුප
ත්ාක්ෂණය පිළිබඳ රී ලංකා ආයත්නය

(SLIIT)

අත්ඩාව කටයුතු කරයි. ිංවයිටන් පරුදතත්ම

වයාපාර අධයයන පීඨයඨය බවට පත් ීමටේ ටත්ොරතුුප ත්ාක්ෂණය පිළිබඳ රී ලංකා ආයත්නට

(SLIIT)

ටමටහවර සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා අන්ත්ර්ජ්ාතික හවුල්කාරීත්වය තුළින් ටපෝෂණය ටවන්න්
සහ ටේශීය කර්මාන්ත් සමඟ වෘත්තීය බැඳීේ ඇති කර ගනින්න්, ත්නි පුේගලයන් ටවත් අවධානය
ටයොුද කර, පුහුණු කටයුතුවලීම ඉත්ා දැඩි පිළිටවත්ක් අනුගමනය කිරීම තුළින් ශිෂයයන් කුමන
මාවත්ක ගමන් කළ ද අවසානට

ීම විශිේඨත්වය සාක්ෂාත් කර ගැනීමට ඔවුන්ට හැකි වන පරිිං

ඔවුන්ව සංවර්ධනය කිරීම පිළිබඳව වගකීටමන් කටයුතු කරයි.
එබැවින්, ඉටගනීම පිළිබඳ උනන්දුවක් ඇති කරවන, අභිටයෝගාත්මක, ිටත්ට කාවිංන අධයාපනයක්
ලබා ගැනීමට අප ආයත්නය ටවත් පැන්ටණන ටලස සාදරටයන් ආරාධනා කරුද.

3.3 ම ාන

් ත සහ විදය පීඨ

අධයාපනය, විදයාව, ගණිත්ය සහ ටහද ටස්වය යන ක්ටේත්රවල වෘත්තිකයන් සංවර්ධනය කිරීමට
මානව ාස්ත්ර හා විදයා පීඨයඨය කටයුතු කරයි. නීමන ත්ාක්ෂණටයන් පරිපූර්ණ වූ විදයාගාර, සුහුුප
පන්තිකාමර, විදුත් සුරක්ෂිත්ාගාර සහ විමර්න ගරන්ව සඳහා පරටේය ලබා ීමම ඇතුළත්ව ඉිංරි
වැාසටහන් සඳහා අවය වන යටිත්ල පහසුකේ සංවර්ධනය කිරීම සඳහා අප ආයත්නය විාල
වටයන් ුදදල් ආටයෝජ්නය කර ඇත්.

4. ප් න

සංඛය න සහ

4.1 ධ්ය ා

්ණ

්ණ

මණ්ඩල

මණ්ඩලපේ සුදුසු
රප් න

ම් සහ

ළපුරුද්ද

න් සංඛය නය : 53

දර්නශූරි උපාධිය ලබා ගත් 37 ටදටනකු සහ මහාචාර්යවුපන් 15 ටදටනකු ඇතුළත් වන අත්ඩාව
වර්ධනය වන, පූර්ණ කා රනව ටස්වය ලබා ටදන පළපුුපදු ාස්ත්රඥයන් 154 ටදටනකුටග් ටස්වය

50

ලබා ගැනීම මිනන් ශිෂයයන් සඳහා උසස් ත්ත්ත්වට

අධයාපනයක් ලබා ීමමට ටත්ොරතුුප

ත්ාක්ෂණය පිළිබඳ රී ලංකා ආයත්නය (SLIIT) අත්ඩාව කටයුතු කරයි.
ස්ථිර කාර්ය ම්ඩාල සාමා (කයන්

- 164

ත්ාවකාලික කාර්ය ම්ඩාල සාමා (කයන්

- 108

බාහිර කථිකාචාර්යවුප

- 52

ටකොන්ත්රාත් පදනම මත් ටස්වය කරන උපටේකයන් - 21

4.2 ධා්ය ා

්ණ

මණ්ඩල

රප් න

න් සංඛය නය

අනධයයන කාර්ය ම්ඩාල සාමා (කයන් : 172

5.0 ලබ දී ඇතිප පනා

හසු

5.1 පතොරතුරු ත ක්ෂ්ය
හසු ම්

ම්

පිළිබඳ

ී ලං

ටත්ොරතුුප ත්ාක්ෂණය පිළිබඳ රී ලංකා ආයත්නය

ත තාපේ (SLIIT) පු් ත

(SLIIT)

ල

මාලටේ, ටකොළෙ, මාත්ර, මහනුවර,

යාපනය සහ කුුපණෑගල යන නගරවල පුස්ත්කාල පවත්වාටගන යන අත්ර විටේෂටයන්ම
ටත්ොරතුුප ත්ාක්ෂණය කළමනාකරණය සහ ඉං (ටන්ුප විදයාව පිළිබඳ ක්ටේත්රවල වටිනා නවත්ම
ගන්
ර ව සහ වාර සඟරා එකතුවක් ද ටමම පුස්ත්කාලවල පවත්වා ටගන යනු ලබයි. පර ධාන
පුස්ත්කාලය මාලටේ පරධාන ටගොානැිනල්ටල්

ස්වාපනය කර ඇති අත්ර වයාපාර පීඨයඨ

ටගොානැිනල්ටල් සහ ඉං (ටන්ුප පීඨයඨ ටගොානැිනල්ටල් ද පුස්ත්කාල ාතා පිහිටුවා ඇත්. වැඩි වන
ශිෂය පරජ්ාවටග් අවයත්ා සපුරා රම සඳහා ටමන්ම දැනුම ටබදා හැරීම සඳහා ද ටමම පුස්ත්කාලය
අත්ඩාව වැඩි ිංයුණු කරනු ලබයි. ශිෂය ශිෂයාවන් සඳහා ටමම පුස්ත්කාලය සති අන්ත්ය ද ඇතුළත්
වන පරිිං ිංනපත්ා ටපරවුප 7.30 ිටට 7.00 දක්වා විවෘත්ව ත්බනු ලැටේ. ටත්ොරතුුප ත්ාක්ෂණය
පිළිබඳ රී ලංකා ආයත්න

(SLIIT) ිංන දර්නට

දක්වා ඇති පුර පසටළොස්වක ටපෝය ිංනවල සහ

ටවනත් විටේෂ නිවාඩු ිංනවල ීම පමණක් ටමම පුස්ත්කාලය වසා ත්ැටේ.
ටත්ොරතුුප ත්ාක්ෂණය පිළිබඳ රී ලංකා ආයත්නයට

(SLIIT)

අයත් පුස්ත්කාලවල ඒවාටම

ආටේණික ස්වයංකරීය පුස්ත්කාල පේධතියක් පවතී. ිටයලු සරසවිවලින් ලබා ගත් හැකි පුස්ත්කාල
සේපත් පිළිබඳව ටත්රතුුප ලබා ටදන මාර්ගගත් පුස්ත්කාල නාමාවලියට ශිෂයයන්ට පරටේ විය
හැකිය. පරිශීලක නාමයක් සහ ුදරපදයක් ලබා ගැනීටමන් අනතුුපව ස්වයංකරීය මාර්ගගත්
පුස්ත්කාල පේධතිය රAOLSය මිනන් පුස්ත්කාල නාමාවලියට පරටේ ීමමට ශිෂයයන්ට හැකියාව
ලැටේ. ිටයලූම පුස්ත්කාලවල පුස්ත්කාල ද්රවය ටසීමමට, ගන්
ර ව ටවන් කර ගැනීමට සහ නව ගරන්ව
මාර්ගගත්ව ඉල්ලුේ කිරීමට ද ශිෂයයන්ට අවස්වාව සැලටස්. උපාධි වැාසටහටන් ටවේ අාවිය
යටටත් පවතින ඩි (ටල් පුස්ත්කාලයට පරටේ ීමමට පුස්ත්කාල සාමා (කත්වය ලබා ගත් ශිෂයයන්ට
අවස්වාව සැලටස්. ටමම ඩි (ටල් පුස්ත්කාලය භාවිත් කරන්න් විෂය ආරි ත් විදුත්-ගන්
ර වවලට
පරටේ ීමමට, වර්ත්මානට

පවතින සඟරාවල අාංගු කුපණු කියීමමට ද, පසුිනය විභාග පරේනපත්ර

ලබා ගැනීමට සහ අදාළ උපාධි වැාසටහන සඳහා නිර්ටේශිත් පාඨ ගරන්වවලට සහ විවිධ
පාරිභාෂික ේදමාලාවලට ද පරටේ ීමටේ හැකියාව ශිෂයයන්ට ලබා ීම තිටේ. ටමම පුස්ත්කාල
ඇතුළත් ශිෂයයන් සඳහා පරමාණවත් පරිිං කාර්ය ස්වාන පිළිටයළ කර ීම ඇති අත්ර විමර්න
පුස්ත්කාලය ටවත් ශිෂයයන් සතුව ඇති ලැේටටොේ පරිගණක රැටගන යාමට අවසර ලබා ිං ඇත්.
විමර්න කටයුතු සඳහා ටනොන්ටල් පුස්ත්කාලයට පරටේ ීමටේ පහසුකේ ද ශිෂයයන් ටවත් ලබා ීම
ඇත්.
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5.2 ශිෂ්ය න් සඳහ ාන තැන්
අධයයන කටයුතු අංට

හසු

ම් ලබ දීම

දැන්ීමේ පුවුපවල පරදර්නය කරනු ලබන නවාත්ැන් පහසුකේ සේබන්ධ

නිටේදන පිළිබඳව අවධානය ටයොුද කරන ටලස ටහෝ ටත්ොරතුුප ත්ාක්ෂණය පිළිබඳ රී ලංකා
ආයත්නයට

(SLIIT) අයත් මාලටේ සරසවිට

පරධාන ටගොානැිනල්ටල් 1 වන මහටල් පිහිටා ඇති

ශිෂය ටස්වා පිළිගැනීටේ කවුන්ටරයට ටවත් පැන්ණ ටේ සේබන්ධටයන් විමසීේ කරන ටලස ටහෝ
ශිෂයයන්ටගන් ඉල්ලා ිටටිනු ලැටේ.

6.0 විෂ්

න්බ හිර

6.1 ශිෂ්ය ධන්ත්ණ

ි
ි

ර

ම් සඳහ ලබ දී ඇතිප

හසු

ම්

රී සංැම

ටත්ොරතුුප ත්ාක්ෂණය ඉං (ටන්ුප විදයා සහ වයාපාර කලමනාකරණ අධයනාංවල ස්වාපනය කර
ගන්නා ලද සංගේවල ශිෂය නිටයෝ (ත්යන්ටගන් සමන්විත් වන ශිෂය අන්ත්ර්කරියාකාරී සංගමය
ටත්ොරතුුප ත්ාක්ෂණය පිළිබඳ රී ලංකා ආයත්නට
ටත්ොරතුුප ත්ාක්ෂණය පිළිබඳ රී ලංකා ආයත්නට
ටමම සංගමට

රSLIITය පරධාන ශිෂය සංගමයයි.
රSLIITය කුලපතිවරයා සහ උප කුලපතිවරයා

අනුාසකයන් ටවති. ශිෂය අන්ත්ර්කරියාකාරී සංගමය (SIS) අදාළ ශිෂය පරජ්ාව

සමඟ විවිධ අවස්වා සංවිධානය කරයි. එටමන්ම, ආයත්නය තුළ සදාචාරය ද පවත්වා ගැනීමට ද
කටයුතු කරන අත්ර ටමම ආයත්නට

කීර්ති නාමය පවත්වා ගැනීටේ අරුදණින් එහි නීති

පේධතියට ද අනුගත්ව කටයුතු කරයි.

6.2 පතොරතුරු ත ක්ෂ්ය
වුන්සල

පිළිබඳ

ී ලං

ත තාපේ රSLIITය

ීඩ

ටත්ොරතුුප ත්ාක්ෂණය පිළිබඳ රී ලංකා ආයත්නට රSLIITය කරීාා කවුන්සලය මිනන් කරීාා සහ
විටනෝදාස්වාදය සඳහා වන කරියාකාරකේ පරවර්ධනය කරයි. රSLIITය ආයත්නට ශිෂයයන් කරිකේ,
රගර්, ටවොලිටබෝල්, ටටනිස්, ටේස පන්දු, බැඞ්න්න්ටන්, ටචස්, කැරේ සහ කරාටත් යන කරීාා ඇතුුම
පුුමල් පරාසයක පැතිුපණු කරීාා කරියාකාරකේ 17 ක නිරත් ටේ. මාලටේ සරසවිට විශිේඨ
ත්ත්ත්වට ගෘහස්ත් සහ එළිමහන් කරීාා පහසුකේ පවතී. විාල කරීාා පිටියක්, ටටනිස් පිටියක්,
පැිටපන්දු පිටියක්, ගෘහස්ත් ටේස පන්දු කරීාාංගණයක්, ගෘහස්ත් බැඞ්න්න්ටන් කරීාාංගණයක්,
කැරේ සහ නීමන ත්ාක්ෂණික පහසුකේවලින් පරිපූර්ණ වූ ගෘහස්ත් කරීාාංගණය ද ටමම
පහසුකේවලට ඇතුළත් ටේ. ටත්ොරතුුප ත්ාක්ෂණය පිළිබඳ රී ලංකා ආයත්නට රSLIITය ශිෂය
ශිෂයාවන් ජ්ාතික සහ අන්ත්ර්ජ්ාතික කරීාා ක්ටේත්රට ඉත්ා විශිේඨ ජ්යගරහණ ලබා ගැනීමට සමත්
වූහ.


ගෘහස්ත් බැඞ්න්න්ටන් කරීාාංගණය



පැිටපන්දු පිටිය



ටටනිස් පිටිය



ටවොලිටබෝල් පිටිය



SLIIT කරීාා පිටිය



පිහිණුේ ත්ටාකය (ඉිං කිරීටේ කටයුතු ිටදු ටවන්න් පවතී)
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NSBM හන්ත සරසවි ාැර
තාතුර

සම

සම්බන්් වි

ාම

සභාපති

පීඨය. රට්ඩපුර මයා

දුර

හැකි ත

තා

ර

ෆැක්් 

විදු

තැ ෑල

011-5445025

chairman@nsbm.lk

011-5445021

vc@nsbm.lk

චන්න්ද රත්නායක
නිටයෝජ්ය උපකුලපත්s මයා

011-5445031

dvc@nsbm.lk

වයාපාර පාසල

011-5445100

ආචාර්ය. ඊ.ඒ.
ීමරිටංහ

උප සලලපති

සාමානය
අංකය

දුරකත්න

පීඨයඨාධිපති වයාපාර පාසල

තිළිණි ද ිටල්වා ටමය

පරිගණක පාසල සාමානය
අංකය

dean.sob@nsbm.lk

011-5446000

දුරකත්න

පීඨයඨාධිපති පරිගණක පාසල

චන්ිංමා විටජ්ිටංහ
මයා

ඉං (ටන්ුප පාසල සාමානය
අංකය

011-5445121

011-5446021

chamindaw@nsbm.lk

011-5446100

දුරකත්න

පීඨයඨාධිපති - ඉං (ටන්ුප ආචාර්ය එස්. එන්.
පාසල
ටහේටිවත්ත්

011-5446127

අටලවිකරණ නිලධාරි

011-5445000

sujeewa@nsbm.lk
011-5445009

නිටයෝජ්ය
ටල්තකාධිකාරි

පියුන් ජ්යලත් න්ය

ශිෂය උපටේක

පරසන්න ටපටර්රා මයා 071-8246320

prasanna.p@nsbm.lk

වෘත්තීය
මාර්ටගෝපටේ
නිලධාරි

කපිල ලියනටග් මයා

careerguidance@nsb
m.lk

කාන්ත්ා
ටන්වාිටකාගාර
පාලිකා

011-5445081

011-5445074

ටේවිකා ීමරවර්ධන න්ය 011-5446001

වයාපාර
කළමනාකරණය
පිළිබඳ ජ්ාතික පාසල් ටවනුර ටකොළෙටග්
සේබන්ධීකාරක
මයා

011-5445153
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piyumi@nsbm.lk

hostels@nsbm.lk

venura.c@nsbm.lk

1.0 NSBM හන්ත සරසවි ාැර

පිළිබඳ හැඳින්වීමක්

දැක්ම
”රී ලංකාව තුළ විශිේඨත්ම අන්දන්න් කරියාත්මක වන එටමන්ම අන්ත්ර්ජ්ාතික වටයන් ද පිළිගැනීමක්
සහිත් උපාධි අධයයන පාසල බවට පත්ීමම.”

පමපහනර
”අපටග් ිටයලූම පාර්ේවකුපවන් සමඟ ඒකාබේධව කටයුතු කරන්න් අප ටේට

සමාජ් සංවර්ධනයට

දායක ටවන්න් වයාපාරික ආයත්න මිනන් ඉල්ලුේ කරන ආකාරයට ටගෝ රය වටයන් ත්රඟකාරී හා
වගකිව යුතු උපාධිධාරීන් බිහි කිරීම”
NSBM හරිත් සරසවි නගරය (වයාපාර කළමනාකරණය පිළිබඳ ජ්ාතික පාසල) වයාපාර කළමනාකරණය
පිළිබඳ ජ්ාතික ආයත්නට

(NIBM) උපාධි පිරිනැමීටේ කටයුතුවල නිරත් වන පාසල වන අත්ර එමඟින්

කළමනාකරණය, පරිගණක හා ඉං (ටන්ුප විදයාව පිළිබඳ උපාධි අටේක්ෂක පාඨමාලා ටමන්ම පේචාත්
උපාධි පාඨමාලා ද පිරිනමනු ලබයි. ටලෝකට
නිර්මාණශීලිත්වට

ටමම විේව ගේමානය තුළ නිපැයුේ හැකියාව හා

වැදගත්කම අපට අවටබෝධ කර ගත් හැකි බැවින් NSBM හරිත් සරසවි නගරට

පරධානම අරුදණ වන්ටන් නවයකරණයයි. එබැවින්, අප ආයත්නට

උපාධි අටේක්ෂකයන් සෑම

අභිටයෝගයක් ම ජ්යගැනීමට පූර්ණ වටයන් සූදානේ ව ිටටින බව ත්හවුුප කිරීටේ අරුදණින් NSBM
සරසවිට

අධයාපන පේධතිය සැලසුේ කර තිටේ.

NSBM හරිත් සරසවි නගරට

ඉගැන්ීමටේ හා පර්ට ෂණ ිටදු කිරීටේ විශිේඨ පරිචයන් තුළින් එහි උපාධි

අටේක්ෂකයන්ට NSBM හරිත් සරසවි නගරටයන් පිරිනමනු ලබන නවයකරණ හා වයවසායකත්ව
ගුණාංග පිළිබඳව අප අභිමානයට පත් වන්ටනුද. විවිධත්වටයන් යුත් අපටග් රම බලකාය සමඟ එක්ව
ටලොව වටා පරුදත ටපට

විේවවිදයාල සමඟ හවුල්කාරිත්වය දැරීම මිනන් කළමනාකරණය, පරිගණක හා

ඉං (ටන්ුප විදයාව සේබන්ධ ක්ටේත්ර විාල සංතයාවකින් අන්ත්ර්ජ්ාතික නිපුණත්ාව ලබා ීමමට ද අපි කරියා
කරන්ටනුද.
අපටග් උපාධි අටේක්ෂකයන් පරිපූර්ණ, ටගෝ රය අභිටයෝගවලට සාර්වකව ුදහුණ ිංය හැකි උපාධිධාරීන්
බවට පත් කිරීම සඳහා සුදුසුකේවලින් පරිපූර්ණ, කැපීමටමන් කටයුතු කරන අප ආයත්නට

අධයයන

කාර්ය ම්ඩාලය විිටාින් නායකත්වය, ආචාර ධර්ම, ටගෝ රය චින්ත්නය, මූලික කළමනාකරණ කුසලත්ා
සහ ත්ාක්ෂණික නවයකරණ සූක්ෂම ටලස ශිෂයයන්ටග් ඉටගනුේ කරියාවලියට සටමෝධානය කරයිාි. ශිෂය
ශිෂයාවන්ටග් නිර්මාණශීලිත්වය හා ටස න්දර්යාත්මක හැකියාවන් පරදර්න කරන වාර්ෂික කරීාා ිංනය
හා බහු සංස්කෘතික උත්සව වැනි විවිධ අංග හා කරි යාකාරකේ තුළින් ඔවුන්ටග් දක්ෂත්ා සංවර්ධනය කර
ගැනීමට හා විටනෝදාං අත්ඩාව පවත්වාටගන යෑමට NSBM හරිත් සරසවි නගරය ශිෂයයන්ව ිංරිමත්
කරන බැවින් අධයයන කාර්යයන් හා  (විත්ය අත්ර වාාත් හිත්කර සමබරත්ාවක් පවත්වා ගැනීමට අපටග්
උපාධි අටේක්ෂකයන්ට හැකියාව ලැටේ.
පරිසර හිත්කාමී තිරසාර සංවර්ධනයක් උටදසා කැපීමටමන් කටයුතු කළ රී ලංකාටේ පළුද වන
ආයත්නය වන්ටන් NSBM හරිත් සරසවි නගරයයි. ටහෝමාගම පිටිපන නගරට
නීමන හරිත් සරසවි පරිරට

පිහිටි NSBM ආයත්නට

සැලසුම ශිෂයයන් හා අධයයන කාර්ය ම්ඩාලට

කායික හා මානිටක

සුවපහසුව සඳහා පරිසරයක් ලබා ීමම ටවනුටවන් පමණක් ටනොව පවත්නා ටභ තික සහ ස්වභාවික
පරිසරය සමඟ එකුදතුබවක් ඇති කර ගැනීමට සුදුසු වන පරිිං සරසවිට
ද ටේ. එබැවින්, අප සරසවි නගරය 21 වන ත්වර්ෂට

වුහ ස්වාපනය කිරීම සඳහා

ටවනස්කේවලට ගැළටපන පරිිං හැා ගැටසන

නමයශී ර විේවවිදයාලයක් වන අත්ර එහි පරතිලලයක් වටයන් ඒ හා සමානව නමයශී රවන හා සෑම
අංයකින් ම මනා පළපුුපේදක් සහිත් ශිෂයයන් බිහි කිරීම අපටග් අටේක්ෂාවයි.
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ප ොළී රහිත ශිෂ්ය ය

ප

නා

ම

ටප

පින්ාමා ලබා ස



ිනණුේකරණය හා මූලය පිළිබඳ කළමනාකරණටේීම (ටග රව) උපාධිය



කළමනාකරණ ටත්ොරතුුප පේධතිය පිළිබඳ විදයාටේීම (විටේෂ) උපාධිය



වයාපාර සන්නිටේදනය පිළිබඳ ාස්ත්රටේීම උපාධිය



බහු මාධය පිළිබඳ විදයාටේීම උපාධිය



අභයන්ත්ර සැලසුේකරණය පිළිබඳ උපාධිය

3.0

පීඨ

3.1

නය

ර

NSBM හරිත් සරසවිට

ධි

සල
වයාපාර පාසල වයාපාර ක්ටේත්රට

වෘත්තීන්වල කටයුතු කිරීමට අටේක්ෂා කරන

යේ උපාධි අටේක්ෂකයකු සඳහා පවතින වාාත්ම පරමාදර්ශී ආයත්නයයි. ටමම පාසල මිනන් ශිෂයයන්
තුළ වයාපාරික චින්ත්නයක් ටපෝෂණය කර පරිපූර්ණ අනාගත් වයාපාරික නායකයන් වටයන් ඔවුන්ව
හැාගස්වනු ලබයි. ටමම විේවවිදයාල කරමටේදවල ඇතුළත් වන ඉගැන්ීමම, ඉටගනීම, පර්ට ෂණ ිටදු කිරීම
හා වයාපාරික පරජ්ාව සමඟ සේබන්ධත්ා පැවැත්ීමම තුළින් විශිේඨත්වය හා පරිපූර්ණත්වය සාක්ෂාත් කර
ගැනීම සඳහා NSBM හරිත් සරසවිට

වයාපාර පාසටල් පවතින ඉමහත් කැපීමම ටමම අභිමත්ාර්වය

සාක්ෂාත් කර ගැනීම පසු පස පවතින ගාමක බලටේගය ටේ.
NSBM හරිත් සරසවිට

වයාපාර පාසටලන් අධයාපනය ලැී ටේ අවස්වාව සහතික වටයන් ම ශිෂයයන්ට

වාාත් අේවිතීය හා රසවත් අත්දැකීමක් වනු ඇත්. ිටයලූම ශිෂය ශිෂයාවන්ට අනයයන්ටග් චිත්ත්ටේග
අවටබෝධ කර ගැනීටේ හැකියාව හා පරමාණවත් සේපත් හා පුේගලික අවධානය ලබා ීම ඇති බව ත්හවුුප
කර ගැනීමට වයාපාර පාසල විටේෂ උනන්දුවක් දක්වයි. ටමම සරසවිට

අධයාපනය ලබා ීමටේ

කාර්යභාරය ඉටු කරන ඉහළම සුදුසුකේ සහිත් ටේශීය හා විටේශීය කථිකාචාර්යවුප ටලෝකට

සෑම

අභිටයෝගයකට ම ුදහුණ ීමමට උපාධි අටේක්ෂකයන් සූදානේ කරීමමට කැප වන බැවින් ඔවුන් සත්ය
වටයන් ම NSBM හරිත් සරසවිට

වත්කමක් ටේ.

පාඨමාලාව හැදෑරීමට අවස්වාව ලබා ීමටමන් ඔේබට ටගොස් සැබෑ ටලෝකට

ටස්වා ස්වානවල අත්දැකීේ

පවා ලබා ගැනීමට ශිෂයයන්ට අවස්වාව සැලසීම සඳහා ටමම පාසල කර්මාන්ත්ට

පාර්ේවකුපවන් සමඟ

අටනයෝනය පරතිලාභ ලැටබන සේබන්ධත්ා පවත්වා ගැනීමට පරයත්න දැරීම ටේතුටවන් අධයාපන ක්ටේත්රය
තුළ විශිේඨත්වයට පත්ීමමට පාසටල් ඇති කැපීමම පාඨමාලාව හැදෑරීම සඳහා පහසුකේ ලබා ීමටමන්
ඔේබට ද පැතිරී යයි. වයාපාර පාසටල් ීම වාර්ෂිකව පවත්වනු ලබන කර්මාන්ත් හවුල්කාරිත්ව වැාසටහන
කර්මාන්ත්ය සමඟ සේබන්ධත්ා ටගොානැංීමමට පාසටල් ශිෂය ශිෂයාවන්ට සහාය ලබා ටදන
අවස්වාවකට උදාහරණයකි. එම නිසා, ටමම සරසවිට

අධයාපනය ලබන ශිෂයයන් අතිවිශිේඨ දැනුමක්

ටමන් ම කුසලත්ා හා ආකල්පවලින් පරිපූර්ණ වන බැවින් සැබෑ වයාපාරික ටලෝකට

ඕනෑම

අභිටයෝගයකට ුදහුණ ීමමට හැකි වන පරිිං උපාධි අටේක්ෂකයන් සූදානේ කරන බව  කඊල හරිත් සරසවි
නගරට

වයාපාර පාසල සෑම විටම ත්හවුුප කරයි.

3.2

න්ැය

සල

පරිගණක පාසල යනුටවන් හැඳින්ටවන්ටන් උපාධි අටේක්ෂක මේටටේ ීම ටමන්ම පේචාත් උපාධි
මේටේවල ීම ද පරිගණක, ටත්ොරතුුප ත්ාක්ෂණය, සැලසුේකරණය, ගණිත්ය හා සංතයානය ආීම
ක්ටේත්රවල ටලොව පරුදත ටපට

පුහුණුවක් හා අධයාපනයක් සපයන NSBM හරිත් සරසවි නගරට

පිහිටි

ත්වත් පාසලකි. නීමන ත්ාක්ෂණික උපකරණ සම`ග නවයකරණ ඉගැන්ීමේ කරම අප ශිෂයයන්ව ඔවුන්ට
හැකි ඉහළම මේටන්න් අධයයනය ලැී ම සඳහා අභිටේරණය කරන පරිපූර්ණ සේන්රණය සකස් කර ටදන
අත්ර එමඟින් ඉත්ා පහසුටවන් ශිෂයයන්ට ඔවුන්ටග් අභිමත්ාර්වයක් කරා ළඟා ීමමට හැකියාව ලැටේ.

56

ටමම පාසල මිනන් ඉහළම පරන්තිට

පර්ට ෂණ, පුහුණුව හා සංවර්ධන ටස්වා ලබා ටදන අත්ර එමඟින්

ශිෂයයන්ට ඔවුන්ට අදාළ වන ක්ටේත්රට

විශිේඨත්ම පරිචයන් තුළින් නව දැනුම ලබා ගැනීමට මඟ පාදයි.

ටත්ොරතුුප හා සන්නිටේදන ත්ාක්ෂණට

ජ්ාතික ටමන්ම පරා ටේශීය අවයත්ා සැලකිල්ලට ගනින්න්,

පරිගණක පාසල පර්ට ෂණ හා සංවර්ධනය ටමන්ම පරිගණක පිළිබඳ උසස් අධයාපනය තුළින්
විශිේඨත්වට

මධයස්වානය බවට පත්ීමමට ඉලක්ක කරයි. ත්වද, පරිගණක ක්ටේත්රට

සෑම අංයකම

ිටේධාන්ත් හා පරාටයෝිනක යන අං ටදකම පිළිබඳව ටමම පරිගණක පාසල මිනන් සමාන අවධානයක්
ටයොුද කරයි. එම නිසා, ටමම උපාධි වැාසටහන අවසානට

ීම ශිෂයයාට අදාළ වන ටත්ොරතුුප ත්ාක්ෂණ

ක්ටේත්රවල ඕනෑම කාර්ය පැවුපමක් භාර ගැනීමට පරමාණවත් පරාටයෝිනක අත්දැකීේ අප ශිෂයයන් සතු
වනු ඇත්.

3.3

ඉංජිපන්රු

සල

NSBM හරිත් සරසවි නගරට

වාාත් ම මෑත්ක ීම එක් කරන ලද අංය වන්ටන් ඉං (ටන්ුප හා විදයා

පාසලයි. ටමම පාසල මිනන් උසස් අධයාපන අමාත්යාංට

අනුමැතිය ලත්, විේව විදයාල පරතිපාදන

ටකොන්ෂන් සභාව මිනන් පිළිගත් අභයන්ත්ර සැලසුේකරණය හා ටවනත් පරධාන ඉං (ටන්ුප ක්ටේත්රවල
උපාධි වැාසටහන් පිරිනමයි. පර්ට ෂණ හා සංවර්ධන කරියාකාරකේ, කාර්ය ම්ඩාල පුහුණුව හා
අන්ත්ර්ජ්ාතික පරජ්ා සමඟ සේබන්ධත්ා ජ්ාල ඇති කර ගැනීම තුළින් උසස් ත්ාක්ෂණික කර ම සේබන්ධටයන්
යාවත්කා රන ීමම පිළිබඳව NSBM හි ඉං (ටන්ුප හා විදයා පාසල අභිමානයට පත් ටවයි. ත්වද, ජ්ාතියට
සේපත්ක් ටලස සැලකිය හැකි නිපුණත්ාටවන් යුත් පුේගලයන් බවට පත් විය හැකි වන පරිිං නිවැරිං
ආකල්ප හා කුසලත්ාවලින් අනාගත් පරේපරාව පරිපූර්ණත්වයට පත් කිරීම තුළින් ජීවන ත්ත්ත්වය වැඩි
ිංයුණු කිරීම සඳහා ඉං (ටන්ුප විදයාව පිළිබඳ දැනුම අත්පත් කර ගැනීමට, පරවර්ධනය කිරීමට, සංවර්ධනය
කිරීමට හා ටබදා හැරීමට ටමම පාසල අටේක්ෂා කරයි.
අභයන්ත්ර සැලසුේකරණය පිළිබඳ වැාසටහන් ද ඉං (ටන්ුප හා විදයා පාසල මිනන් පිරිනමයි. අභයන්ත්ර
සැලසුේකරණටේීම උපාධිය NSBM මඟින් අභයන්ත්ර සැලසුේකරණය පිළිබඳ පිරිනැමීමට නියන්ත් නවත්ම
අභයන්ත්ර සැලසුේකරණය පිළිබඳ වැාසටහනයි. එය ටත්වසරක පූර්ණ කා රන උපාධි වැාසටහනකි.
ටමම වැාසටහන සඳහා පළුද ශිෂය ක්ඩාායම 2018 මාර්තු මාසට

4.0

ප් න

4.1

ධ්ය ා


සංඛය න හ
්ණ

්ණ

මණ්ඩල

මණ්ඩලපේ සුදුසු
රප් න

ීම ඇතුළත් කර ගන්නා ලීම.

ම් හ

ළපුරුද්ද

සංඛය නය

කළමනාකරණය, පරිගණක විදයාව හා ඉං (ටන්ුප විදයාව, සංතයානය, ඉං (ටන්ුප විදයාව හා
ත්ාක්ෂණය යනාීම ක්ටේත්ර කීපයක දර්නශූරි උපාධිධාරීන් 7 ටදටනකු



ස්ීමානට

ස්ටටොක්ටහෝර්ේ විේවවිදයාලට

දර්නශූරි උපාධිය සඳහා අධයයන කටයුතු

ිටදුකරන ටජ්යේඨ කථිකාචාර්යවුප 10 ටදටනකු


කථිකාචාර්යවුප 300 කට අධික සංතයාවක් (විටේශීය හා ටේශීය බාහිර කථිකාචාර්යවුප)

4.2

ධා්ය ා

්ණ

මණ්ඩල

5.0

ලබ ැත හැකි ධපාකු

රප් න
හසු

න් සංඛය නය 105

ම්

පූර්ණ වටයන් සංවර්ධනය කර ස්වාපනය කරන ලද විේව විදයාලයක් විවෘත් කිරීටේ NSBM ආයත්නට
අරුදණ වන්ටන් විවිධ ක්ටේත්රවල කුසලත්ා පූර්ණ මනා දැනුමැති උපාධිධාරීන් ුදුම ටලොවට ම දායාද
කිරීමයි. කාර්ය ම්ඩාලය හා උපාධි අටේක්ෂකයන් යන ටදපිරිසම සඳහා ලබා ටදන ලද අති නීමන
පහසුකේවලින් ටමම හරිත් සරසවි නගරය සමන්විත් ටේ. අති නීමන ටේන ාලා, විදයාගාර හා
පුස්ත්කාල ඇතුළත්ව ිටයලුම අදාළ පහසුකේවලින් ටමම සරසවිය පරිපූර්ණ ීම ඇත්. ිංවයිටන් විාලත්ම
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පුස්ත්කාලයක් වන ටමම සරසවිට

පුස්ත්කාලය ටවත් පරටේ ීමටේ පහසුකම ටමම සරසවිට

අටේක්ෂකයන් සඳහා පිරිනමා ඇත්. ටමම පුස්ත්කාලට

උපාධි

විාල ගරන්ව එකතුවක් පවත්වාටගන යනු ලබන

අත්ර ටලොව වටා ටබොටහෝ විදුත් පුස්ත්කාලවලට පරටේීමටේ පහසුකේ ද ටමම පුස්ත්කාලට

ීම

ශිෂයයන්ට ලබා ගත් හැකි ටේ.
ඉටගනීම හා පර්ට ෂණ සඳහා සුදුසු පරිසරයක් බිහි කිරීමට ටමම සරසවිට

ඇති ශිෂය මධයස්වානය හා

අධයයන ස්වාන මිනන් ශිෂයයන්ට පහසුකේ ලබා ටදයි. නීමන ත්ාක්ෂණික කරම අනුගමනය කරන්න්
ඉිංකරන ලද රවණාගාරය හා විවෘත් රඟහල ශිෂය ශිෂයාවන්ටග් නිර්මාණශීලිත්වය වැඩි ිංයුණු කර
ගැනීමට උපකාර ටේ. විටනෝදාස්වාද මධයස්වානය මිනන් විවිධාකාර පරාසවලින් යුත් කරියාකාරකේ හා
විටනෝදාස්වාදය සඳහා පහසුකේ ලබා ටදයි. විවිධාකාර ක්ටේත්රවල කුසලත්ා පූර්ණ, අත්දැකීේ බහුල
ටස තය සේපන්න පුේගලයන් බිහි කිරීමට කරීාා පිටිය, ගෘහස්ත් කරීාාංගණය හා පිහිණුේ ත්ටාකය මිනන්
ශිෂයයන්ට අවස්වාව සලසා ටදයි. ශිෂය ශිෂයාවන් සඳහා විශිේඨ ටස්වයක් සලසනු ලබන බව ත්හවුුප
කිරීමට ජවදය මධයස්වානය ටවනුටවන් ටබොටහෝ පහසුකේ ලබා ීම ඇත්. අධයයන කටයුතු සඳහා හිත්කර
වාත්ාවරණයක් සලසා ීමම සඳහා ටමන් ම ශිෂයයන්ට නිස්කලංකව ිටටිම සඳහා ද ශිෂය ටන්වාිටකාගාර
නීමන ත්ාක්ෂණික කරම අනුව ඉිංකර ඇත්. ටමම හරිත් සරසවිය සේපූර්ණ කාර්යය පරිසරයක් බවට පත්
කිරීම සඳහා විේව විදයාල කාර්ය ම්ඩාලය සඳහා ටවන් කරන ලද බේධ නිවාස අන්ත්ර්ජ්ාතික පර න්තියට
අනුව ඉිංකර ඇත්. ශිෂය ශිෂයාවන් සඳහා ලබා ීම ඇති නවාත්ැන් පහසුකේ හා කාර්ය ම්ඩාලය සඳහා
ලබා ීම ඇති නවාත්ැන් පහසුකේ කායික සුවපහසුව පමණක් ටනොව මානිටක සුවපහසුව ද ලබාීමටේ
අරුදණින් ඉිංකර ඇති අත්ර එමඟින් ඉගැන්ීමේ ඉටගනුේ කරියාවලිය වාාත් පහසුටවන් ඉටු කිරීටේ
හැකියාවක් ලැටේ. ටමම සරසවි නගරය තුළ ටභෝජ්නාගාර කීපයක් හා එක් සුපිරි ටවළඳසලක්
පවත්වාටගන යයි. ලංකා බැංකු ාතාව විේවවිදයාලය තුළ පිහිටා ඇති අත්ර ටමම ිටයලු පහසුකේවලින්
පරිපූර්ණ කිරීම මිනාින් ටමම හරිත් සරසවිය වාාත් පෘථුල සරසවියක් බවට පත් කල හැකි ටේ.
‘හරිත්’ සංකල්පයට අනුූලලව, ඉටගනුේ කළමනාකරණ පේධතිය (LMS) තුළින් අප ශිෂය ශිෂයාවන් සඳහා
කාදාිටවලින් ටත්ොර වූ පරිසරයක් පිරිනැමීමට ද අපි පරයත්න දරුද. ටමමඟින් ශිෂයයන් ටවත් විෂයට අදාළ
අන්ත්ර්ගත්ය සඳහා ඉහළ වටිනාකමකින් හා ගුණාත්මටයන් යුත් මූලාර සැපට . ටමම හරිත් සරසවිට
ලියාපිංංචි ීමටමන් අනතුුපව, ඉටගනුේ කළමනාකරණ පේධතිටයන් ලබා ගත් හැකි සේපත් භාවිත් කිරීමට
ශිෂයයන් ිංරි ගන්වනු ලැටේ. ටමොඩියුල පිළිබඳව ලබා ීම ඇති විස්ත්ර හා ටේනවල අාංගු කුපණු ටේන
පැවැත්ීමමට ටපර මනාව කියවා ටමම අධයාපනික ටමවලේවලින් උපරිම පරටයෝජ්නය ගැනීම සඳහා
ටේනවලට සහභා කීමමට ටපර ඒ සඳහා පූර්වටයන් සූදානේ වන ටලස ශිෂයයන්ටගන් කාුපණිකව ඉල්ලා
ිටටිනු ලැටේ.
ත්වද, අප සරසවිට

ශිෂය ශිෂයාවන් ටමම සරසවිට

උපාධිධාරීන් ටලස පිට ීම යාටේ ීම, පරිපූර්ණ

උපාධිධාරීන් බවට පත්ීමම ත්හවුුප කිරීම සඳහා විෂය පරිබාහිර කරියාකාරකේ සඳහා උපකාරී වන
පරිසරයක් (NSBM) හරිත් සරසවි නරගය තුළ පවත්වා ටගන යයි. සමාජීය කරි යාකාරකේ, පුණය කටයුතු
හා ශිෂය ශිෂයාවන්ටග් ටප ුපෂ සංවර්ධනය සඳහා හා ඔවුටනොවුන් අත්ර අන්ත්ර්සේබන්ධත්ා පවත්වා
ගැනීම සඳහා කරියාකාරකේ සංවිධානය කිරීටේ නිරත් ීමමට ශිෂයයන්ව ිංරිමත් ටකටර්. කරීාා, ශිෂය සමාජ්
හා උත්සව අවස්වා සංවිධානය කිරීටේ කටයුතුවල ශිෂයයන් නිරත්ීමම සෑමවිටම ිංරිමත් ටකටර්. ශිෂයයන්,
කාර්ය ම්ඩාලය ආීම විදයාර්න්න්ටගන් සමන්විත් ක්තිමත් ජ්ාලයක් පවතින ආයත්නයක් වටයන්, විවිධ
ශිෂය සමාජ් හා සංගේ මිනන් කරියාකාරකේ පරාසයක් ආරේභ කර ඇත්. ටේ ටේතුටවන් ටේ වන විට ටමම
ිටයුම අවයත්ා සපුරා රම සඳහා සමාජ් හා සංගේ 40 කට අධික සංතයාවක් ස්වාපනය කර ඇත්.
අපටග් ශිෂයයන් සඳහා පහසුකේ ත්වදුරටත් සපුරා රම ඉහත් සඳහන් ිටයලුම පහසුකේ සමඟ, ටකොේටාව
නගරට

ිටට විේවවිදයාල පරිය
ර දක්වා නගරාන්ත්ර පරවාහන ටස්වයක් ද ලබා ීම ඇත්. ටමම බස් රව

මිනන් කලින් සැලසුේ කළ කාලසටහනක් අනුව සහනදායක ගාස්තු සහිත්ව ශිෂයයන්ට පරවාහණ
පහසුකේ සපයනු ලැටේ.
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6.0 විෂ්

න්බ හිර

ි

ර

ම් සඳහ ලබ දී ඇතිප

හසු

ම්

NSBM හරිත් සරසවි නගරය ශිෂය ශිෂයාවන්, කාර්ය ම්ඩාලය සහ ආීම විදයාර්න්න්ටගන් සැදුේලත්
ක්තිමත් ජ්ාලයකි. ශිෂයයන්ටග් මෘදු කුසලත්ා සංවර්ධනය කිරීටේ අරුදණින් විවිධ සංගේ සහ සමාජ්
හරහා කරියාකාරකේ පරාසයක් ආරේභ කර ඇත්.

6.1

ීඩ සම න

NSBM සාේපරදායික සටන් කලා සමාජ්ය/ NSBM ධනු ශිල්ප සමාජ්ය / NSBM මලල කරීාා සමාජ්ය/ NSBM
බැඞ්න්න්ටන් සමාජ්ය/ NSBM පැිට පන්දු සමාජ්ය/ NSBM ටචස් සමාජ්ය/ NSBM කරිකේ සමාජ්ය/ NSBM
ටහොකී සමාජ්ය/ NSBM දැල් පන්දු සමාජ්ය/ NSBM රගර් සමාජ්ය/ NSBM පාපන්දු සමාජ්ය/ NSBM පිහිණුේ
සමාජ්ය/ NSBM ටේස පන්දු සමාජ්ය/ NSBM ටවොලිටබෝල් සමාජ්ය

6.2

ි

ර

ම්

ද

න සංවි් ා

ළ සම න

NSBM ස්වායු වයායාම සමාජ්ය / NSBM පරජ්ා ටස්වා සමාජ්ය / NSBM නර්වන සමාජ්ය / NSBM නාටය
සමාජ්ය / NSBM ටපරිංග සං කත් සමාජ්ය / NSBM ගටේකයන්ටග් සමාජ්ය / NSBM ගරාපික සහ පින්ත්ාුප
සමාජ්ය / NSBM හරිත් කාර්ය බලකාය/ NSBM ටස තය සහ සුවත්ා සමාජ්ය / NSBM නව
නිපයුේකුපවන්ටග් සමාජ්ය / NSBM භූන් අලංකරණ සමාජ්ය / NSBM සාහිත්ය සමාජ්ය / NSBM මාධය
සමාජ්ය / NSBM ටසොබා දහේ සහ වන සත්ත්ව සමාජ්ය/ NSBM වයක්ත් කථික සහ විාිවාද සමාජ්ය / NSBM
ඡායාප ප සමාජ්ය / NSBM බටහිර නාටය සමාජ්ය / NSBM බටහිර සං කත් සමාජ්ය

6.3 තැමි

සම න

NSBM ටබ ේධ සංගමය / NSBM කටත්ෝලික සහ කරිස්තියානි සංගමය / NSBM හින්දු සංගමය/ NSBM
ඉස්ලාේ සංගමය

6.4 න තයන්තර සම න
AIESEC / LEO සමාජ්ය / Rotaract සමාජ්ය / Toastmaster සමාජ්ය / එක්සත් ජ්ාතීන්ටග් ශිෂය සංසදය

6.5 ශිෂ්ය සම න
NSBM

හරිත්

සරසවි

නගරය

මිනන්

සෑම

ශිෂයයකු

සඳහාම

විේවවිදයාලට

පූර්ණකා රන

කථිකාචාර්යවරයකු වටයන් ටස්වය කරන ත්ැනැත්ටත්කුව පුේගලික උපටේකවරයකු ටලස අනුයුක්ත්
කරයිාි. ශිෂය උපටේන කරියාවලිය ශිෂයයන්ටග් උසස් අධයාපනික ිටහිනය සැබෑ කර ගැනීමට බාධා
පුදණුවන අධයාපනය සේබන්ධටයන් ශිෂයයකු ටවත් පවතින පීඨයානය, සමාජීය ටේතු මත් ඇති වන
පීඨයානය සහ ටවනත් සාධක සාර්වකව හසුුපවා ගැනීම සඳහා ශිෂයයන්ට උපකාර කිරීම සඳහා ආරේභ
කරන ලද වැාපිළිටවළකි. සෑම අංයකින්ම සමතුලිත් උපාධිධාරියකු බිහි කිරීම සඳහා ශිෂය
සහභා කත්වය සහිත්ව කරියාත්මක කරන අංග NSBM හරිත් සරසවි නගරට

වාර්ෂික කාලසටහනට

ඇතුළත් කර ඇත්. NSBM වාර්ෂික කරීාා සැණටකලිය, ිටයපත් ිටය උදානය - අලුත් අවුුපදු උත්සවය, NSBM
ටපොටසොන් උදානය, NSBM හරිත් සරසවි නගරය මහජ්නත්ාව ටවනුටවන් විවෘත් කරන ිංන, NSBM
සංවත්සර සැමුපේ පිරිත් සජ්ඤායනාව සහ NSBM නත්ත්ල් කැටරොල් පරසංගය ඒ ආකාරටයන් NSBM
හරිත් සරසවි නගරට

වාර්ෂික කාලසටහනට ඇතුළත් කර ඇති ඇත්ැේ අංග ටේ.

59

60

ප

ොළඹ න තයන්තර ා වි

ැත හැකි ත

ර

තාතුර

ාම

සහ ඉංජිපන්රු
දුර

ථමා

නංැම
දුර

කුලපති

සභාපති

මහාචාර්ය
ටප්රොෂාන්ටටෝ
ුදකර්ජී

ෆැක්් 

විදු

ර

තැ ෑල

ථමා

----

+8615141161958

0114486400

077-7743893

pkm@wmu.se

/

කළමනාකරණ
අධයක්ෂ

සල රCINEC සරසවි ය සම්බන්්

/

පීඨයඨාධිපති
උප පීඨයඨාධිපති

කපිත්ාන් අ (ත්
පීඨයරිස්
ෙහාචාර්ය
කපිත්ාන්
නාලක
ජ්යටකොඩි

ටල්තකාධිකාරී

0112413505

capt.ajith@ceylinegroup.lk

nalaka@cinec.edu

0114486400

077-7896938

0112413505

දුන්න්ද
ගුණටස්කර
මහත්ා

0114486400

071-6188667

0112413505

duminda@cinec.edu

න්භජර් ද්යනා ්තන
නහට්ටිආ ච්ින

0111486400

071-8328745

0112413505

hettiarachchi@
cinec.edu

ුපවනි
කුපණාදාස
ටමනවිය

0114486400

076-9442866

0112413505

ruwani@cinec.edu

වර්ණකාන්ති
ටපටර්රා
ටමනවිය

0114486400

076-4671379

0112413505

ජ්යන්ත්
උාලගම
මහත්ා

0114486400

071-4178700

0112413505

ශිෂය
උපටේක
වෘත්තීය
මාර්ටගෝපටේ
නිලධාරී
කාන්ත්ා
ටන්වාිටකාගා
ර පාලිකා
පිාිරින්
ටන්වාිටකාගා
ර පාලක

ධද ළ පීඨ සම්බන්්
පීඨ

/ ධ්යා ං

සබඳත

ර ැත හැකි ත

ැනැ

වි

යුතු පුද්ැල

දුර

jayantha@cinec.edu

ර

ථමා

විදු

තැ ෑල

කළමනාකරණ, මානව ාස්ත්ර ඈන්
ටමනවිය
සහ සමාජ් විදයා පීඨයඨය

ටකෝේටේටගොා

011-4486400
ිංගුව (181

ann@cine.edu

ඉං (ටන්ුප විදයා හා ත්ාක්ෂණ මයන්ති
ටමනවිය
පීඨයඨය

සන්දනායක

011-4486400
ිංගුව (179

mayanthi@cinec.edu

011-4486400
භාෂා ටවටරෝනිකා
කුුපකුලආරච්චි ටමනවිය ිංගුව(121

veronica@cinec.edu

අධයාපනය
අධයනාංය

හා
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ොළඹ න තයන්තර ා වි

හ ඉංජිපන්රු

සල රCINEC සරසවි ය

පිළිබඳ හැඳින්වීම
ටේශීය සුදද්රගාමීන් අන්ත්ර්ජ්ාතික වටයන් ටස්වට

නිරත් කරීමම සඳහා අවය වන

ගුණාත්මකභාවටයන් යුත් අධයාපනයක් හා වෘත්තීය පුහුණුවක් ලබා ීමම සේබන්ධටයන් පැවති
රික්ත්ය පිරීමටේ අරුදණින් 1990 වසටර් ීම ටකොළෙ ජ්ාත්යන්ත්ර නාවික හා ඉං (ටන්ුප පාසල
ස්වාපනය කරන ලීම. ටගෝ රයව පිළිගත් සුදුසුකේ පිරිනැමීම සඳහා ටකොළෙ ජ්ාත්යන්ත්ර නාවික හා
ඉං (ටන්ුප පාසල මිනන් එහි ීමර්ඝ් අධයාපනික ටස්වා කාලය තුළ උසස් අධයාපනය පිළිබඳ
විවිධාකාර ක්ටේත්ර ටවත් ද එහි දර්නය පුුමල් කර ඇත්. නීමන ත්ාක්ෂණික ශිල්ප කරම හා පුහුණු
කිරීටේ ටමවලේ භාවිත් කරන්න් ටකොළෙ ජ්ාත්යන්ත්ර නාවික හා ඉං (ටන්ුප පාසලට ඇතුළත් වන
ශිෂය ශිෂයාවන් පුහුණු පාඨමාලාවලට සහභා ක වන අත්ර ඔවුන්ටග් ාස්ත්රීය හා පරාටයෝිනක
අධයාපනය සේපූර්ණ කිරීටමන් අනතුුපව, පරමාණවත් සීමාවාිටක පුහුණු කිරීේ හා රැකියා අවස්වා
ලබා ගැනීමට ද සමත් ටවති.

නුටග්ටගොා, ත්රිකුණාමලය හා යාපනට

ාතා ජ්ාලයක් සහිත් ටකොළෙ ජ්ාත්යන්ත්ර නාවික හා

ඉං (ටන්ුප පාසල වසරකට ශිෂය ශිෂයාවන් 20,000 කට අධික ශිෂය සංතයාවක් ඇතුළත් කර ගනී.
සුදද්රීය, ඉං (ටන්ුප විදයාව, ටත්ොරතුුප ත්ාක්ෂණය, සැපයුේ ටස්වා හා පරවාහණය, කළමනාකරණය,
ගුවන් ටස්වා, නීතිය, විදයාව, ඉංගරීිට, අධයාපනය, ආගන්තුක සත්කාරය හා වෘත්තීය පුහුණු යන
ක්ටේත්රවල ඉහළින් ම අටේක්ෂා ත්බා ඇති රැකියා අවස්වාවලට මඟ ටපන්වන, අප විිටන් පිරිනමනු
ලබන අධයයන හා පුහුණු වැාසටහන් 185 කට අධික සංතයාවකට සහභා ක ීමම සඳහා ටමම ශිෂය
ශිෂයාටවෝ අප ආයත්නට

ලියාපිංංචි ටවති.

ටමම පරයත්නය සාර්වක කර ගැනීම සඳහා එක්සත් රාජ්ධානිය, චීනය, ඕස්ටේලියාව, ඇ.එ.ජ්. යන
රටවල පරුදත ටපට

විේවවිදයාලවලට අනුබේධ උපාධි පාඨමාලා ටමන්ම රී ලංකාටේ උසස්

අධයාපන අමාත්යාංය හා විේව විදයාල පරතිපාදන ටකොන්ෂන් සභාව මිනන් පිළිගන්නා පාඨමාලා
ද ටකොළෙ ජ්ාත්යන්ත්ර නාවික හා ඉං (ටන්ුප පාසල මිනන් පිරිනමයි.

ටකොළෙ ජ්ාත්යන්ත්ර නාවික හා ඉං (ටන්ුප පාසල අන්ත්ර්ජ්ාතික පිළිගැනීමට ලක්ටවන්න් ීජජී
ජ්නරජ්ට

සහ සීටල්ස් ටේට

ජ්ාතික සුදද්ර පුහුණු ආයත්න ද කළමනාකරණය කරයි.

ටමම සරසවිය එහි දැක්මට අනුූලලව කටයුතු කරන්න්, දැනුම, කුසලත්ා හා නිපුණත්ාවලින්
පරිපූර්ණව, රැකියාවක් ලබා ගැනීටේ හැකියාටවන් යුත් ඉහළම සුදුසුකේ ලැබූ වෘත්තිකයන්
සෑටහන සංතයාවක් දක 3 ක කාලයක් පුරා බිහි කර ඇත්. රී ලංකාව ටවනුටවන් වටිනා විටේ
විනිමය උපයා ගැනීමට හා රඳවා ත්බා ගැනීමට සමත් බහුවිධ වෘත්තීන් හා කර්මාන්ත්වල ටස්වය
කිරීමට අවය හැකියාව හා විේවාසය ටමම වෘත්තිකයන් සතු වන අත්ර ඒ අනුව, තිරසාර
සංවර්ධනය පිළිබඳ ජ්ාතික අරුදණු සාක්ෂාත් කර ගැනීමට සහාය ලබා ීමම හා එම ජ්ාතික අරුදණු
පරිපූර්ණ කිරීමට ටමම වෘත්තිකයන් සමත් ටේ.
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2.0 ශිෂ්ය ය

ප

නා

ම

ටප

පින්ාමා ලද ස

ධි

ඨම ල

1. ඉටලක්ටරොනික් හා විදුලි සංටේ ඉං (ටන්ුප විදයාව පිළිබඳ ඉං (ටන්ුප විදයාටේීම (ටග රව)
උපාධිය
2. යාන්ත්රික ඉං (ටන්ුප විදයාව පිළිබඳ ඉං (ටන්ුප විදයාටේීම (ටග රව) උපාධිය
3. ටමෝටර් රව ඉං (ටන්ුප විදයාව පිළිබඳ ඉං (ටන්ුප විදයාටේීම (ටග රව) උපාධිය
4. ිටවිල් ඉං (ටන්ුප විදයාව පිළිබඳ ඉං (ටන්ුප විදයාටේීම (ටග රව) උපාධිය
5. සැපයුේ ටස්වා හා පරවාහණය පිළිබඳ විදයාටේීම (ටග රව) උපාධිය
6. ිටල්ලර අටලවිකරණය හා ටවළඳ නාම ටයීමම පිළිබඳ කළමනාකරණටේීම (ටග රව) උපාධිය
7. සැපයුේ දාම කළමනාකරණය පිළිබඳ කළමනාකරණටේීම (ටග රව) උපාධිය
8. සංචාරක හා ආගන්තුක සත්කාර කළමනාකරණය පිළිබඳ කළමනාකරණටේීම (ටග රව)
උපාධිය
9. ඉංගිට
රී පිළිබඳ අධයාපනටේීම (ටග රව) උපාධිය
10. ටභ තික විදයාව පිළිබඳ අධයාපනටේීම (ටග රව) උපාධිය
11. ජීව විදයාව පිළිබඳ අධයාපනටේීම (ටග රව) උපාධිය
12. ටත්ොරතුුප ත්ාක්ෂණය පිළිබඳ අධයාපනටේීම (ටග රව) උපාධිය
13. ඉංගිට
රී පිළිබඳ ාස්ත්රටේීම උපාධිය

3.0
3.1

පීඨ
ළමා

රය, ම ාන

් ත හ සම න විදය පීඨ

ශිෂයයන් ටවත් ටගෝ රය වටයන් පවතින මත්වාද පිළිබඳව අදහසක් ලබා ීමම සඳහා ටමන්ම සැබෑ
ටලොව වයාපාරික පරිචය පිළිබඳව අවධාරණය කරන්න් අත්යවය වයාපාරික සංකල්ප පිළිබඳව
ඉහළම මේටටේ දැනුමක් ලබා ගැනීමට ශිෂයයන්ට උපකාර කිරීම සඳහා ද, අන්ත්ර්ජ්ාතික
වයාපාරික ටලෝකට

නවත්ම පරවණත්ා ද ඇතුළත් කරන්න් රී ලංකාටේ කළමනාකරණ අධයාපන

කටයුතු වැඩි ිංයුණු කර ගැනීම සඳහා ද ටමම පීඨයඨය අවධානය ටයොුද කරයි. එටමන් ම, අටනකුත්
සේමානනීය විේවවිදයාලවලට සමාන වන පරිිං ඉහළ පරන්තියක් කරා ළඟා ටවන්න් වයාපාර
කළමනාකරණය පිළිබඳව වාාත්ම විේවසනීය හා ඇගීමමට ලක් වන මඟටපන්වන්නා බවට අප
ආයත්නය ශීඝ්රටයන් පත් ටවන්න් ිටටියි. ”ාස්ත්රීය සහ වෘත්තීය විෂයයන් ඉගැන්ීමම, පුහුණු කිරීාිම,
ඉටගනීම සහ පර්ට ෂණ ිටදු කිරීාිම සේබන්ධටයන් විශිේඨත්වය පරවර්ධනය කිරීාිම” යන ටකොළෙ
ජ්ාත්යන්ත්ර නාවික හා ඉං (ටන්ුප පාසටල් දැක්ම සමඟ අනුගත් ටවන්න් නිපුණත්ාටවන් යුත්
විේවතුන්, විශිේට වෘත්තිකයන් සංවර්ධනය කිරීම සහ ජ්ාතිට

සහ ටලෝක පරජ්ාවටග් සංවර්ධන

පරයත්නවලට කැපීඨය ටපටනන අන්දන්න් දායක ීමම සඳහා ශ්රම බලකාය බිහි කිරීම ටකොළෙ
ජ්ාත්යන්ත්ර නාවික හා ඉං (ටන්ුප පාසටල් අභිමත්ාර්වයයි.

අ.ටපො.ස. (උසස් ටපළ) සාර්වකව සේපූර්ණ කළ ිටයලුම ශිෂයයන්ට නවයකරණ සහ උචිත් උපාධි
අටේක්ෂක වැාසටහන් ටමන්ම උපාධි වැාසටහන් මාලාවක් ටමම ආයත්නය මිනන් පිරිනමනු
ලබයි. අන්ත්ර්ජ්ාතික පරවාහණ කළමනාකරණට
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ිටට සැපයුේ ටස්වා ටමටහයීමම, ටවළඳනාම

ටයීමම සහ ිටල්ලර ටවළඳ කටයුතු ඉටු කිරීම, ආගන්තුක සත්කාර කළමනාකරණට

ිටට යාත්රා

කිරීම සේබන්ධ සංචාරක වයාපාරය ටහෝ අවස්වා කළමනාකරණය, සැපයුේ දාම කළමනාකරණය
සහ නීතිය යන පරාසයට අයත් පාඨමාලා ටමම ආයත්නය මිනන් පවත්වනු ලබයි. මූලය,
ිනණුේකරණය, වරාය ටමටහයුේ සහ කාර්න්ක ගණිත්ය වැනි ක්ටේත්ර එකතු කිරීමත් සමඟ
අනාගත්ට

ටමම පීඨයඨය ත්වදුරටත් සංවර්ධනය වනු ඇත්. ටකටස් වුවද, අවය සුදුසුකේ සහිත්

ඉල්ලුේකුපවන් සඳහා ාස්ත්රපති, විදයාපති සහ දර්නශූරී උපාධි පාඨමාලා සඳහා ද ඇතුළත් විය
හැකිය. පුුමල් පරාසයක කාර්න්ක සහ මූලය අං සහිත් රී ලංකා ආර්ථිකය වැඩි ිංයුණු කිරීමට සහ
වාාත් ක්තිමත් කිරීමට අවය කුසලත්ා පූර්ණ නිපුණ උපාධිධාරීන් සහ පේචාත් උපාධිධාරීන්
බිහි කිරීාිටේ අරුදණින් ිටයලුම පාඨමාලා සැලසුේ කර ඇත්.

කළමනාකරණ, මානව ාස්ත්ර සහ සමාජ් ටස්වා පීඨයඨය සතුව ඉහළම ගුණාත්මක පර න්තිට
ාස්ත්රීය අධයාපනය ලබා ීමමට අවය සේපත් පවතී. බුේධිමය කුතුහලය ඇති කිරීම සහ
නටවෝත්පාදක අදහස්වලින් බුේධි කළේභනය කිරීම පිණිස ටේනාලාවල ටයෝගය වාත්ාවරණයක්
ඇති කිරීටේ අරුදණින් සකසන ලද ශික්ෂණ විදයාත්මක පරටේයට ජසේධාන්තික සංකල්ප
ඉගැන්ීමම පමණක් ටනොව ක්ටේත්ර කරියාකාරකේ, ිටේධි අධයයන සහ පරාටයෝිනක සැිටවාර
සංටයෝජ්නය කිරීේ ද ඇතුළත් ටේ. අප ආයත්නයට ඇතුළත් වන ශිෂය ශිෂයාවන් සතු වන
විවිධත්වය අපටග් ඇගීමමට ලක් වන අත්ර ක්ඩාායමක් වටයන් කටයුතු කිරීම සේබන්ධටයන්
ද, ක්ඩාායේ වයාපෘතිවලීම සහටයෝගටයන් කටයුතු කිරීම සේබන්ධටයන් ද, අපි සෑම විටම
ශිෂයයන්ව අභිටේරණය කරන්ටනුද. රී ලංකාටේ ටමන්ම එටත්ර රටවල කාර්න්ක සහ වෘත්තීය
සංවිධාන සමඟ අප පවත්වා ගන්නා පුුමල් හවුල්කාරීත්වය පරාටයෝිනක පුහුණුීමේ සහ සීමාවාිටක
පුහුණුීමේවලීම අප ශිෂයයන්ට මහඟු උපකාරයක් වනු ඇත්.

සුදුසුකේ ලත් පළපුුපදු විේවතුන්ටගන් සැදුේලත් අප පීඨයඨට

අධයයන කාර්යම්ඩාලය සහ බාහිර

සේපත්දායකටයෝ ශිෂයයන්ටග් හැකියාව වැඩි ිංයුණු කිරීමට සහ නිර්මාණාත්මකව සහ සාර්වකව
දැනුම ලබා ගැනීටේ කටයුතුවල ශිෂයයන් නිරත් කරීමමට කැප ීම ිටටිති. අප අධයයන
කාර්යම්ඩාලය ශිෂය විභවය පරටයෝජ්නවත් කුසලත්ා බවට පරිවර්ත්නය කර ඔවුන් විශිේඨයන්
බවට පත් කරීමම සඳහා අපරතිහත් ජධර්ටයන් කටයුතු කිරීමට ශිෂයයන් ටපොළෙවති.

3.2 ධ්ය

ා සහ භ ෂ් ධ්යා ං

අධයාපන සහ භාෂා අධයනාංය අධයාපනය සහ ඉංගරීිට භාෂාවට අදාළ වැාසටහන් ගුණාත්මක
පරන්තිාිටයන් යුක්ත්ව ලබා ටදන බව ත්හවුුප කිරීම සඳහා වෘත්තීයව හා ාස්ත්රීයව සුදුසුකේ ලැබූ
සේපත් දායක මඬුල්ලකින් පරිපූර්ණ ීම ඇත්. ඉංගරීිට පිළිබඳ ාස්ත්රටේීම උපාධිය, ඉංගිට
රී පිළිබඳ
අධයාපනටේීම (ටග රව) උපාධිය, ටභ තික විදයාව පිළිබඳ අධයාපනටේීම (ටග රව) උපාධිය, ජීව
විදයාව පිළිබඳ අධයාපනටේීම (ටග රව) උපාධිය සහ ටත්ොරතුුප ත්ාක්ෂණය පිළිබඳ අධයාපනටේීම
(ටග රව) උපාධිය පිරිනැමීම සඳහා ටකොළෙ ජ්ාත්යන්ත්ර නාවික හා ඉං (ටන්ුප පාසල සුදුසුකේ
ලබා ඇති බව උසස් අධයාපන අමාත්යාංය ටේ වන විට ද පිළිටගන ඇත්.
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3.3 ඉංජිපන්රු විදය සහ ත ක්ෂ්ය පීඨ
ඉං (ටන්ුප විදයා සහ ත්ාක්ෂණ පීඨයඨය මිනන් රැකියා ලබා ගැනීටේ සුදුසුාකේ සපුරන ලද
උපාධිධාරීන් බිහි කිරීාිම සඳහා ශිෂයයන්ට අවය වන ාස්ත්රීය දැනුම ටමන්ම කාර්න්ක පළපුුපේද
ලබා ීමම සඳහා පුුමල්

පරාසයක විහිඳුණු ඉං (ටන්ුප වැාසටහන් සහ ටත්ොරතුුප ත්ාක්ෂණ

වැාසටහන් පිරිනමයි.

ිටවිල් ඉං (ටන්ුප, යාන්ත්රික සහ ටමෝටර් රව ඉං (ටන්ුප, විදුත් සහ ඉටලක්ටරොනික ඉං (ටන්ුප සහ
ටත්ොරතුුප ත්ාක්ෂණ අධයනාංවලින් ටමම පීඨයඨය සමන්විත් වන අත්ර උසස් අධයාපන
අමාත්යාංට

අනුමැතිය යටටත් ටමෝටර් රව ඉං (ටන්ුප, ිටවිල් ඉං (ටන්ුප, විදුත් සහ

ඉටලක්ටරොනික ඉං (ටන්ුප සහ යාන්ත්රික ඉං (ටන්ුප යන විටේෂීකරණ ක්ටේත්ර හත්රකින්
ඉං (ටන්ුප විදයාව පිළිබඳ විදයාටේීම ටග රව උපාධි ටමම පීඨයඨය මිනන් පිරිනමයි. කර්මාන්ත්ට
පාර්ේවකුපවන් සමඟ සාකච්ඡා පැවැත්ීමටමන් අනතුුපව, රී ලංකා වෘත්තීය සුදුාසුකේ රාුදවට
(SLQF) අනුගත් වන පරිිං, රී ලංකා ඉං (ටන්ුප ආයත්නට

(IESL) සහ ටවොෂිංටන් සේුදතිට

(WA)

අවයත්ා ත්ෘේතිමත් කරන්න් ටමම උපාධි වැාසටහන්වල විෂයමාලා සකස් කරන ලීම.

විටේ විේවවිදයාලවල සහටයෝගය ඇතිව ඉං (ටන්ුප විදයාව පිළිබඳ විදයාටේීම උපාධි පිරිනැමීම
සේබන්ධටයන් වසර දහයකට අධික පළපුුපේදක් ටමම පීඨයඨය සතුව පවතින අත්ර ජ්ාතික
සංවර්ධනයට දායක වන ටහෝ ටේ වන විට පේචාත් උපාධි ලබා ගැනීටේ නිරත්ව ිටටින ඉං (ටන්ුප
උපාධිධාරීන් 500 කට අධික සංතයාවක් ටකොළෙ ජ්ාත්යන්ත්ර නාවික හා ඉං (ටන්ුප පාසල මිනන්
බිහි කර තිටේ. කර්මාන්ත්ට

පාර්ේවකුපවන් සහ අටනකුත් උසස් අධයාපනික ආයත්නවලින්

පැන්ණ ටේන පවත්වන බාහිර කථිකාචාර්ය කාර්ය ම්ඩාලය පේචාත් උපාධි සුදුසුකේ සහිත්
ස්ථිර අධයයන කාර්යම්ඩාලයට සහාය ලබා ටදයි. ිටයලූම ඉං (ටන්ුප ශිෂයයන් ටවත් පරාටයෝිනක
පළපුුපේදක් ලබා ීමම සඳහා ඉං (ටන්ුප ක්ටේත්ර සහ ඉං (ටන්ුප වැාුදුම සඳහා ිටයලූම
පහසුකේවලින් සමන්විත් වන විදයාගාර ද ඇත්.

ටමම පීඨයඨය ඉං (ටන්ුප ක්ටෂ්රය සමඟ සමීප සේබන්ධත්ා පවත්වයි. ටමම ක්ටේ්රය ුදහුණ ටදන
ගැටුමවලට විසඳුේ ටසීමටේ කාර්යයට
විශිේඨත්වට

මධයස්වාන ද පරුදත ටපට

ශිෂයයන්ව නිරත් කරවන පර්ට ෂණ මධයස්වාන සහ
ඉං (ටන්ුප සමාගේ තුනක් මිනන් ටකොළෙ ජ්ාත්යන්ත්ර

නාවික හා ඉං (ටන්ුප පාසල තුළ ස්වාපනය කර තිටේ. අදාළ කර්මාන්ත්වල මාස 4 ිටට මාස 6 දක්වා
කාලයක් ටජ්යේඨ ඉං (ටන්ුපවන් යටටත් අනිවාර්යටයන් කටයුතු කළ යුතු වන කාර්න්ක පුහුණු
ටමොඩියුලයක් ද සෑම ඉං (ටන්ුප විෂයමාලාවක් සඳහාම ඇතුළත් කර ඇත්. ජ්ාතික ආධුනිකත්ව සහ
කාර්න්ක පුහුණු කිරීේ අධිකාරිය (NAITA) මිනන් ටමම පුහුණු ස්වානගත් කිරීේ ිටයල්ල සැලසුේ කර
ඇත්. විධිමත් කර්මාන්ත් චාරිකා / පරිර චාරිකා, කර්මාන්ත් ආරිත් වයාපෘති සහ පාඨමාලා කටයුතු
සහ මෘදු කුසලත්ා ටමොඩියුල ආිංය ද ශිෂයයන් රැකියා ලබා ගැනීටේ සුදුසුකේ සහිත් ඉං (ටන්ුපවන්
බවට පත් කරයි. ටමය ඉං (ටන්ුප කර්මාන්ත්ට

පාර්ේවකුපවන් විිටන් ටකොළෙ ජ්ාත්යන්ත්ර

නාවික හා ඉං (ටන්ුප පාසටල් ඉං (ටන්ුප උපාධිධාරීන්ව ස්වකීය කැමැත්ටත්න්ම ත්ම ටස්වයට බඳවා
ගැනීටේ පරධාන ටේතුව ටමයයි.
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4.0 ප් න

සංඛය න සහ

්ණ

මණ්ඩලපේ සුදුසු

ම් සහ

ළපුරුද්ද

4.1 අධයයන කාර්යය ම්ඩාලය (ටස්වක සංතයාව): එකිටය දහනවයයි (119)
4.2 අනධයන කාර්යය ම්ඩාලය (ටස්වක සංතයාව): එකිටය ටදොළහයි (112)
5.0

න

ා ධපාකු

හසු

ම්

අේවිතීය ඉටගනුේ අත්දැකීමක් අපි ඔබට පරදානය කරන්ටනුද. ඔබටග් ඉටගනුේ සහ පර්ට ෂණ
අවස්වා වැඩි ිංයුණු කිරීම සඳහා රී ලංකාටේ විශිේඨත්ම වැාටපොළවල් සහ විදයාගාර අත්රට
ගැටනන අපටග් ටබොටහෝ වැාටපොළවල් සහ විදයාගාර නවත්ම උපකරණවලින් පරිපූර්ණ කර ඇත්.
අංග සේපූර්ණ ටේන ාලා 50 (උපරිම වටයන් ිටසුන් 90 කට ඉටගනීේ කටයුතුවල නිරත්



ීමමට පරමාණවත් වන පරිිං ස්වාපනය කළ පන්ති කාමර)
පුේගලයන් 360 කට අසුන් ගැනීමට පහසුකේ ඇති රවණාගාරයක් ද අප සතුව ඇත්.



ටමම විේවවිදයාලය මිනන් ලබා ීම ඇති ිටයුමම පහසුකේ වායු සමීකරණය කර ඇති අත්ර නීමන
ත්ාක්ෂණටයන් ද සමන්විත් ටේ.
ටභෝජ්නාගාරය මිනන් ශිෂයයන්ට සහ කාර්ය ම්ඩාලයට දැරිය හැකි න්ලකට ඉහළ විවිධත්වයක්
සහිත් සුුම කෑම, කෑම ටේල් සහ ී ම ලබා ටදයි.

5.1 ඉපැමතම් සම්

ම්ය් ථම ා

ගන්
ර ව, වාර සඟරා, සඟරා සහ ශිෂයයන් විිටන් සේපාදනය කළ වයාපෘති වාර්ත්ා සහ ටවනත්
පරකාන විාල සංතයාවක් ටවත් පරටේ ීමටේ අවස්වාව ශිෂයයන් ටවත් ලබා ීම තිටේ.
I.

ගරන්ව 11920 කට අධික සංතයාවක් සඳහා පරටේීමටේ පහසුකම

II.

ටත්ොරතුුප ත්ාක්ෂණ පහසුකේ

III.

අධයයන අවකා

IV.

මාර්ගගත් පුස්ත්කාලය සහ විදුත් ඉටගනීටේ පහසුකේ

5.2 නෘ

තී

ම ්ණපැ

පද්

ා

ශිෂයයන්ටග් වෘත්තීය අටේක්ෂා සපුරා ගැනීාිම සඳහා හැකි සෑම ආකාරයකින්ම ශිෂය ශිෂයාවන්ට
සහාය ලබා ීමම අපටග් වගකීම වන බව අපි ත්රට

විේවාස කරුද. එබැවින්, ඔබ කුමන වෘත්තියක්

දැුපව ද, න්ල කළ ටනොහැකි පහත් දක්වනා ඇති හැකියාවන් වර්ධනය කර ගැනීමට ඔබට උපකාර
කිරීමට අපි වෑයේ කරන්ටනුද.
I.

ස්වයං ඇගීමම

II.

ස්වාත්ම ලලසාධනය

III.

තීරණ ගැනීම

IV.

ටත්ොරතුුප ලබා ගැනීටේ අටේක්ෂාව
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5.3 පන්න ිස

ැ ර

හසු

ම්

ශිෂය ශිෂයාවන් සඳහා ටන්වාිටකාගාර පහසුකේ සපයා ගැනීම සඳහා ටකොළෙ ජ්ාත්යන්ත්ර
නාවික හා ඉං (ටන්ුප පාසල සේබන්ධීකරණ කටයුතු ටමම පහසුකේ ිටයල්ල විේවවිදයාලයට ඉත්ා
ආසන්නව පිහිටා ඇත්.

5.4

න හා

හසු

ම්

I.

කාර් 150 කට සහ ටමෝටර් බයිිටාිකල් 150 ක් සඳහා වාහන නැවැත්ීමටේ පහසුකේ

II.

ශිෂයයන් සහ කාර්ය ම්ඩාලය සඳහා ගේපහ, ටකොල්ලුපිටිය, වත්ත්ල සහ මාලටේ යන
නගරවල ිටට විේවවිදයාලය දක්වා ගමන් කිරීමට වායුසමීකරණ පහසුකේ සහිත්ව සහ
රහිත්ව ටනොන්ටල් පිරිනැටමන නගරාන්ත්ර පහසුකේ

6.0 විෂ්

න්බ හිර

ි

ර

ම් සඳහ

හසු

ම්

සෑම ක්ටේත්රයකම දක්ෂත්ා දක්වන ත්නි පුදගලයන් බිහි කිරීම සඳහා අප ටවත් පැවටරන භාරදූර
වගකීම ඉටු කිරීමට අපි පරයත්න දරුද. අධයයන සහ විටනෝදාත්මක අවයත්ා අත්ර නිවැරිං
සමතුලිත්ත්ාව පවත්වා ගැනීම තුළින් ටප ේගලික සුබසාධනය වර්ධනය කර ගැනීමට ටමන්ම
විේවාසය සහ චරිත්ය ටගොා නංවා ගැනීමට ද හැකියාව ලැටබන බව අපි විේවාස කරුද,
බුේධිමය ඉන්ද්රිය සංවර්ධනය සඳහා ටමන්ම මලල කරීාා කුසලත්ා වර්ධනය කර ගැනීමට ද හිත්කර
වන මනා පරිසරයක් ශිෂයයන් ටවනුටවන් පවත්වාටගන යෑම අපටග් අභිමත්ාර්වයයි. ටේ සඳහා
පහත් සඳහන් වන පහසුකේ ද ඇතුළත්ව ාරීරික ටයෝගයත්ාව පවත්වා ගැනීටේ සහ
විටනෝදාස්වාදය ලබා ගැනීම සඳහා පහසුකේ රාශියක් විේවවිදයාල පරිරය තුළ පිරිනමා තිටේ.


අති නීමන ත්ාක්ෂණික පහසුකේවලින් පරිපූර්ණ ිටයලූ උපකරණවලින් සමන්විත් ගෘහස්ත්
කරීාාගාරය



මංතීුප හයක් සහිත් මීටර් 25 විවෘත් පිහිණුේ ත්ටාකය



කරිකේ, රගර්, පාපන්දු සහ පැිටපන්දු කරීාා



බැඞ්න්න්ටන් සහ ටේස පන්දු කරීාා



ටයෝග



ටචස් සහ කැරේ



ටභෝජ්නාගාරය
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ී ලං
ත
ර

පබෞද්් ධ්ය

ාම
ආචාර්ය

ාඇ

ඩමි

තාතුර
පරීමේ

නිලංග

දුර

සභාපති

උපාලි

එේ.

ටස්දර

විේව

විදයාලට

පරධානියා

පූජ්ය

ටදොරනෑගම

තා

සම්බන්් වි

ෆැක්් 

හැකි

විදු

තැ ෑල

081- 2421693

දැල බ්ඩාාර
ආචාර්ය

(SIBA) සම

081- 2421693

0715335062

upalisedere@gma
il.com.

අධයක්ෂ

රත්නපාල නායක හින්
පූජ්ය

ආණමඩුටේ

ධේමදස්ිට

අධයක්ෂ

අනුනායක

හින්
ගාන්ණි රං (ත් බ්ඩාාර

අධයක්ෂ

මහත්ා
සී.ාේ.

කුපණාරත්න

අධයක්ෂ

තිලක් ටේවිනරි බ්ඩාාර

අධයක්ෂ

මහත්ා
මහත්ා
මහනුවර

රජ්ට

අධයක්ෂ

සරත් ටේමවං මහත්ා

අධයක්ෂ

ටී.එේ. රත්වත්ත් මහත්ා

අධයක්ෂ

ටී.ආර්.එස්. මීටියාටගොා

අධයක්ෂ

නිටයෝ (ත්

මහත්ා
අයි. විත්ානාච්චි ටමනවිය

අධයක්ෂ

ආචාර්ය

අධයක්ෂ

පාලිත්

ටකොටහොන
ජ්ගත් කුලතුංග මහත්ා

පරධ්ානි ෞපාලන)

081- 2423976

077

-

3407457

kulathungajagath
@
gmail.com

ටි ානි
නමනවියන

ව පැරැේල ම

නටයෝන්

සුබිටංහ

පරධානි
ිනණුේ)

(මූලය

සහ

081 - 2424555

071

-

4263947

ටමනවිය

පරධ්ානි ෞඇතුළ්ත කිම ්භ සහ
විාා )

081 - 2423975

එස්. ආරියවං මහත්ා

පරධ්ානි ෞනඩ්තතු)

081- 2424314

077

om
-

1584647
077

ටරොද්රිටගෝ

මහත්න්ය
කපිත්ාන්
ටස්නාධීර මහත්ා

ටක්.ජී.

ටන්වාිටකාගාර පාලක
/ කාන්ත්ා

081 - 2421693

ටන්වාිටකාගාර පාලක
/ පිරින්

081 - 2421693

071

-

8286446
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ariyawanse.siba@
gmail.com

-

3004278
071

naomisibacampus
@gmail.com

4713344
ඒ.එල්.අයි.

miraniwe@gmail.c

iranganirodrigo@
gmail.com

-

සහාය

මහාචාර්ය

ආචාර්ය

ඉටරෝන්

ආරියරත්න
සහාය මහාචාර්ය එස්
චන්ද්රටස්කර
බුේධි

ආරියරත්න

ටමනවිය
සහාය

මහාචාර්ය

පරධානි (පේචාත් උපාධි
අධයයන සහ අධයයන
කටයුතු)

081 - 4954126

පරධානි
(ටබ ේධ
අධයයන
සහ
උපටේන මටනෝවිදයා)

081 - 4946165

පරධානි (ඉංගරීිට
තනත්න භාෂා)

081 - 4954127

පරධානි

සහ

-

8017408

gmail.com

077- 9948907

appliedbp@gmail.

070

-

2634511

(ටත්ොරතුුප

iromiariyaratne@

com

081 - 4954128

හසන්ති දහනායක

ත්ාක්ෂණ)

චටමලි
ටමනවිය

පරධානි (කළමනාකරණ
අධයයන)

081 - 2423976

ඒ. අල්විස් මහත්ා

පුස්ත්කාලයාධිපති

081 - 2421693

ටසෝමරත්න

071

071

@gmail.com
-

3414033
071

hasanthieyd@gm
ail.com

-

2264286
077

buddhiariyarathne

chamelisomaratne
@

-

0287891
මහාචාර්ය පීඨය.ඞී. ටේරමිටරි

ටබ ේධ

අධයයන

පිළිබඳ

සහාය

081 - 2202486

මහාචාර්ය
ආචාර්ය

ී .එේ.ටක්.

ටපටර්රා

කළහනාකරණ
අධයයන පිළිබඳ සහාය

081 - 2423976

ත්රංග

රත්නායක

ටත්ොරතුුප ත්ාක්ෂණය
පිළිබඳ

සහාය

-

9545061

මහාචාර්ය
ආචාර්ය

077

081 - 4954128

071- 8120441

මහාචාර්ය

1.0

ී ලං

පබෞද්් ධ්ය

ාඇ

ඩමි

(SIBA) පිළිබඳ හැඳින්වීමක්

රී ලංකා ටබ ේධ අධයාපන ඇකාන්ය (SIBA) ලිබරල් කලාව පිළිබඳ අේවිතීය උසස් අධයාපනික
ආයත්නයක් වන අත්ර එය පරිසර හිත්කාන් ආරමයක් ආරිත් පරිසරයක පිහිටා තිටේ. එහි
විෂයපවය අනුව ජ්ාතික සහ අන්ත්ර්ජ්ාතික යන උපාධි ටදවර්ගයම ටමම අධයාපනික ආයත්නය
මිනන් ලබා ටදන අත්ර ටමම ආයත්නය ටබ ේධ පරතිපත්ති මත් ස්වාපනය කරන ලීම. 21 වන
ත්වර්ෂට

කුසලත්ාවලින් පරිපූර්ණ වූ ටේශීය, ජ්ාතික, අන්ත්ර්ජ්ාතික, ආගන්ක, සමාජීය සහ

ටේපාලන නායකයන් බිහි කිරීම රී ලංකා ටබ ේධ අධයාපන ඇකාන්ට

(SIBA) සැලසුමයි. ටමම

උපාධි පාඨමාලාවලට සමගාමීව ටබ ේධ අධයයන පාඨමාලා මිනන් ධර්මය සේබන්ධ වෘත්තිකයන්
සහ ධර්ම පරචාරකයන් ද බිහි කරයි. අටනකුත් උපාධි සහ ඩිේටලෝමා වැාසටහන් මිනන් පහත්
දක්වා ඇති ගුණාංග සහිත් උපාධිධාරීන් බිහි කිරීම ටමම ආයත්නට

අටේක්ෂාවයි.



ස්වකීය අධයයන විෂය පවය පිළිබඳ දැනුමක් ලබා තිී ම සහ අත්දැකීේ ලබා තිී ම;



සාර්වක ටගෝ රය පුරවැිටයකු ීමම සඳහා 21 වන ත් වර්ෂට

කුසලත්ාවලින්

පරිපූර්ණ වූ නිපුණයකු ීමම;


මානව ාස්ත්ර සහ සමාජ් විදයා යන ක්ටේත්ර ටදටක්ම නිපුණත්ාවක් ලබා තිී ම;



ඉංගරීිට භාෂාව සහ ටවනත් විටේ භාෂාවක් වයක්ත්ව භාවිත් කිරීටේ හැකියාව;
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කළමනාකරණ සන්නිටේදන සහ ටත්ොරතුුප ත්ාක්ෂණ කුසලත්ාවලින් පරිපූර්ණ
ීමම;



අපක්ෂපාතී, අගතිගාමී ටනොවන, ආදර්වත්, ධනාත්මක, කරියාකාරී, නිර්මාණශි ර
සහ උනන්දුව සහිත් චරිත්යක් බවට පත් ීමම;



සාමානය කුසලත්ා වටයන් මෘදු කුසලත්ා පරටයෝජ්නයට ගන්නා, උපකරමශී ර,
ඉවිටලිමත්, සානුකේපිත්, සහකේපනටයන් යුත් වගවියයුතු චරිත්යක් බවට පත්
ීමම;



ආචාරධර්මානුූලල

සංවර්ධනය

සහ

ටභ තික

සංවර්ධනය

සේබන්ධ

සමතුලිත්ත්ාව පවත්වා ගැනීම සේබන්ධටයන් උටදයෝිනමත්ව කටයුතු කිරීම.


සමාජ්ය තුළ නීතිය, සාමය සහ විනය පවත්වා ගැනීමට කැපීමම සහ ිටයලූම
පුේගලයන්ටග්,

සමාජ්

ක්ඩාායේවල

සහ

පරජ්ා

අත්ර

සමාජීය,

ආර්ථික,

ටේපාලනික සහ ආගන්ක සුබසාධනය වැඩි ිංයුණු කිරීම.

ශිෂ්ය

න න

රී ලංකා ටබ ේධ අධයාපන ඇකාන්ය (SIBA) න්ර අධයාපනයක් ලබා ටදන ආයත්නයකි.
වර්ත්මානට

ශිෂය ශිෂයාවන් 1200 ටදටනකු අධයාපනය ලබා ගන්නා අත්ර ශිෂයාටවෝ 700 ක් සහ

ශිෂයටයෝ 500 ක් ඒ අත්ර ිටටිති. ටබ ේධ භික්ෂූන් වහන්ටස්ලා 90 ටදටනක් සහ රටවල් 12 කින්
පැන්ණි විටේශීය ශිෂයටයෝ 60 ටදටනක් ද අධයාපන කටයුතුවල නිරත් ටවති. ශිෂය ශිෂයාවන් 650
ටදටනක් ඩිේටලෝමා පාඨමාලා සඳහා ද, 400 ටදටනක් උපාධි පාඨමාලා සඳහා ද, 50 ටදටනක්
පේචාත් උපාධි පාඨමාලා සඳහා ද, සුුම පිරිසක් සහතික පත්ර මේටටේ පාඨමාලා සඳහා ද සහභා ක
ටවති.

ස පද්  ලබ දීපම් ම ්ය
ඉංගරීිට භාෂාව උපටදස් ලබා ීමටේ මාධයය වන අත්ර ිටංහල, ටදමළ, චීන, පරං, ජ්ර්මන්, ජ්පාන සහ
හින්ිං භාෂා ආිං ටවනත් භාෂා පුහුණු පාඨමාලා ද පැවැත්ටේ.

පීඨ සහ ධ්යා ං

:

පාලි සහ ටබ ේධ අධයයන පීඨයඨය, මානව ාස්ත්ර සහ සමාජ් විදයා පීඨයඨය, ටත්ොරතුුප ත්ාක්ෂණ,
මාධය සහ කළමනාකරණ අධයයන පීඨයඨය සහ උාරට නර්වන පීඨයඨය ආීම වටයන් රී ලංකා ටබ ේධ
අධයාපන ඇකාන්ට

2.0 ශිෂ්ය ය

ප

(SIBA) පීඨයඨ හත්රක් කරියාත්මක ටේ.

නා

ම

ටප

පින්ාමමත ලබා ස

ධි



ටත්ොරතුුප ත්ාක්ෂණය පිළිාිබඳ විදයාටේීම උපාධිය



ටත්ොරතුුප ත්ාක්ෂණය සහ සන්නිටේදනය පිළිාිබඳ විදයාටේීම උපාධිය

3.0 පීඨ
3.1 මානව ාස්ත්ර සහ සමාජ් විදයා පීඨයඨය
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ඨම ල

මානව ාස්ත්ර හා සමාජ් විදයා පීඨයඨය ඉංගරීිට හා තනත්න භාෂා අධයයනාංය හා අධයාපන
අධයයනාංටයන් සමන්විත් ටේ. එමිනන් භාෂා පිළිබඳ උසස් ඩිේටලෝමා හා ඩිේටලෝමා පිරිනමයි.
ාස්ත්රටේීම (සාමානය) උපාධිය, ටත්ොරතුුප ත්ාක්ෂණය පිළිබඳ විදයාටේීම උපාධිය හා ටත්ොරතුුප
ත්ාක්ෂණය හා සන්නිටේදනය පිළිබඳ ත්ාක්ෂණටේීම උපාධිය යනාිං උපාධිවල පරධාන විෂයය
වටයන් ඉංගරීිට විෂයය පිරිනමනු ලැටේ. ටස්වට

නිරත්ව ිටටින ගුුපවුපන්ට හා අධයාපන

නිලධාරීන්ට ටකටි කා රන පුහුණු පමණක් පිරිනමනු ලැටේ.

3.1.1 ඉංගරිිට හා තනත්න භාෂා අධයයනාංය
රී ලංකා ටබ ේධ අධයාපන ඇකාන්ය (SIBA) ආරේභට

ිටට ම වාාත් ක්තිමත්ම අධයයනාංය

වන්ටන් ඉංගරීිට හා තනත්න භාෂා අධයයනාංයයි. ටමම අධයයනාංය මිනන් රී ලංකා ටබ ේධ
අධයාපන ඇකාන්ය (SIBA) ටවනුටවන් වැඩිම ඩිේටලෝමා සංතයාව සැලසුේ කර තිටබන අත්ර ඉංගරීිට,
පරං, චීන, හින්ිං හා දන්ළ භාෂා පිළිබ`ද ඩිේටලෝමා පාඨමාලා පිරිනමයි. ඩිේටලෝමා පාඨමාලා
හැුපණු විට, ඉංගිට
රී අධයයනාංය මිනන් ිටයලූ ම උපාධි අටේක්ෂකයන්ට ඉංගරීිට භාෂාව විෂයයක්
වටයන් පිරිනමයි. විටේ ශිෂයයන්ට ඉංගරීිට ඉගැන්ීමම තුළින් ඉංගරීිට අධයයනාංය විපුල පරතිලල
ලබා ගැනීමට සමත් විය.

3.2

ටත්ොරතුුප ත්ාක්ෂණ, මාධය හා කළමනාකරණ අධයායන පීඨයඨ

ටත්ොරතුුප ත්ාක්ෂණ, මාධය හා කළමනාකරණ අධයයන පීඨයඨය යටටත් ටත්ොරතුුප ත්ාක්ෂණ, මාධය
හා කළමනාකරණ අධයාපන අධයයනාංය ටමටහයවනු ලබයි. එම අධයයනාංය මිනන් Bsc in IT,
B Tech උපාධිය, උසස් ඩිේටලෝමා හා ඩිේටලෝමා ආිංය පිරිනමයි. ටමම පීඨයඨය ාස්ත්රටේීම (සාමානය)
උපාධිට

පරධාන අං වටයන් ටත්ොරතුුප ත්ාක්ෂණය හා කළමනාකරණ විෂයයන් පිරිනමයි.

3.2.1 ටත්ොරතුුප ත්ාක්ෂණ අධයයනාංය
රී ලංකා ටබ ේධ අධයාපන ඇකාන්ට

ටත්ොරතුුප ත්ාක්ෂණ අධයයනාංය මිනන් උසස්

අධයාපනය ලබා ගැනීටේ අටේක්ෂාටවන් යුත් පාසල් හැරිනය පිරිස් හා ටත්ොරතුුප ත්ාක්ෂණය
පිළිබඳ පරීමණත්ාවක් ලබා ගැනීම තුළින් වෘත්තීය සංවර්ධනය අටේක්ෂා කරන පුේගලයන් ටවත්
මනාව සැලසුේ කළ අධයායන පාඨමාලා රැසක් පිරිනමයි. වෘත්තියක් ලබා ගැනීමට අටේක්ෂා
කරන පුේගලයන්ටග් ටත්ොරතුුප ත්ාක්ෂණික නිපුණත්ාව වැඩි ිංයුණු කිරීමට ටමම ඩිේටලෝමා
පාඨමාලාව පිරිනැටේ. ටත්ොරතුුප ත්ාක්ෂණය පිළිබඳ මූලික සුදුසුකේ ලබා ඇති පුේගලයන්ට උසස්
ඩිේටලෝමා පාඨමාලාව පිරිනැටේ. පිරිනමනු ලබන ිටයලූ පාඨමාලා පූර්ණ කා රන ටහෝ අර්ධ කා රන
අධයයන මිනන් සේපූර්ණ කර ගත් හැකි ය. තුන් අවුුපදු විදයාටේීම උපාධිය උසස් අධයාපන
අමාත්යංය / විේවවිදයාල පරතිපාදන ටකොන්ෂන් සභාව මිනන් අනුමත් කරන ලද උපාධියක් වන
අත්ර එය උසස් ටපළ සුදුසුකේලත් ශිෂය ශිෂයාවන්ට වාාත් ගැළටපන අත්ර ටමම උපාධිය
අධයයනය කිරීම මිනන් ටත්ොරතුුප ත්ාක්ෂණය පිළිබඳ පූර්ණ වෘත්තීය සුදුසුකේ අත්පත් කර
ගැනීමට ශිෂය ශිෂයාවන්ට අවස්වාව සැලටස්. කැපීමටමන් කටයුතු කරන මනාව සුදුසුකේ ලැබූ
පූර්ණ කා රන හා බාහිර කථිකාචාර්ය ම්ඩාලයක් ටමම පාඨමාලා පවත්වනු ලබයි. ශිෂයයන්ට
පරාටයෝිනක පුහුණුව ලබා ගැනීම සඳහා නීමන උපකරණවලින් පරිපූර්ණ වූ පරිගණක විදයාගාර ද
ඉගැන්ීමමට ආධාර ලබා ීමම සඳහා නීමන ඉගැන්ීමේ ටමවලේ ද ටමම අධයයනාංය සතු ටේ.

3.2.2 කළමනාකරණ අධයාපන අධයයනාංය
කළමනාකරණ අධයයනාංය වෘත්තීය පුහුණුව පරවර්ධනය කිරීම සඳහා ටමන්ම වයාපාර
කළමනාකරණය පිළිබඳ ශිෂයයන්ටග් මූලික ආකල්ප සංවර්ධනය කිරීම සඳහා ද ස්වාපනය කර
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ඇත්. විටේචනාත්මක චින්ත්නය හා විේටල්ණ, පර්ට ෂණ, සේබන්ධීකරණය හා සන්නිටේදනය
ඇතුුම විවිධාකාර හැකියාවන් සහ මෘදු කුසලත්ා ද සහිත්ව කළමනාකරණය හා ටවනත් ආරි ත්
ක්ටේත්රවල දැනුම සංවර්ධනය කිරීමට සහ ඉහළ නැංීමමට සැලසුේ කරන්න් රී ලංකා ටබ ේධ
අධයාපන ඇකාන්ය (SIBA) ඩිේටලෝමා, වැඩිිංයුණු කළ ඩිේටලෝමා, උසස් ඩිේටලෝමා හා උපාධි
අටේක්ෂක අධයයන පිරිනමයි. නිවැරිංව ලබා ගත් දැනුම, කුසලත්ා සහ ගුණාංගවලින් ටපෝෂණය වූ
උපාධිධාරීන් බිහි කිරීම අපටග් අවසාන අභිමත්ාර්වයයි.

4.0

ප් න

මණ්ඩල

හ

්ණ

මණ්ඩලපේ සුදුසු

ම් හ

ළපුරුද්ද

4.1

අධයයන කාර්ය ම්ඩාලය (පූර්ණ කා රන විධිමත් ටස්වකයන්) තිස් පහයි
(35).

4.2

අධයයන කාර්ය ම්ඩාලය (බාහිර) විිට නවයයි (29).

4.3

අනධයයන කාර්ය ම්ඩාලය (පූර්ණකා රන විධිමත් ටස්වකයන්) තිහයි (30).

4.4

ත්ායිලන්ත්ට

ධේමක්කායි ආයත්නය සමග අනුබේධව ිටදු කරන

පර්ට ෂණ වයාපෘතිය (පූර්ණ කා රන වයාපෘතිය) කාර්ය ම්ඩාලය (10)

5.0
5.1

ලබ ැත හැකි පනා

හසු

ම්

ආරක්ෂාව

රී දළදා මාලිගාටේ ටපොලිස් ස්වානය මිනන් ටස්වට ටයොදවා ඇති (SIBA) ටපොලිස් ුදරටපොළ රී ලංකා
ටබ ේධ අධයාපන ඇකාන්ය තුළ ආරක්ෂක කටයුතු ඉටු කිරීටේ නිරත්ව ිටටියිාි. ටමම ටපොලිස්
ුදරටපොළ මිනන් (SIBA) සරසවිය සඳහා පැය 24 තුළම ආරක්ෂාව සලසයි.

5.2

පුස්ත්කාලය

(SIBA) පුස්ත්කාලය මිනන් විදුත් පුස්ත්කාලයක් ද ස්වාපනය කර ඇත්. ශිෂය ශිෂයාවන්ටග්, කාර්ය
ම්ඩාලට හා පර්ට ෂකයන්ටග් භාවිත්ය සඳහා මෑත්ක ීම පරිටේධියට පත් කළ පරකානවලින්
සමන්විත් වන ගරන්ව එකතුවක් ද ටමම පුස්ත්කාලය මිනන් වර්ත්මානට පවත්වා ටගන යයි.
ගන්
ර වවලට අමත්රව, ටමම පුස්ත්කාලට රවය දෘෂය උපකරණ හා විදුත් ගරන්ව එකතුවක් ද පවතී.

5.3

පරිගණක විදයාගාරය

ශිෂයයන්ටග් හා කාර්ය ම්ඩාල සාමා (කයන්ටග් භාවිත්ය සඳහා Wi – Fi පහසුකම සහිත් මනාව
සැලසුේ කළ පරිගණක විදයාගාර ටදකක් ද (SIBA) සරසවිට පවතී. (SIBA) සරසවිය මිනන් පූර්ණ
ඩි (ටල් ඉටගනුේ පහසුකේ සපයන බැවින් සෑම උපාධි අටේක්ෂකයකුටම හා පේචාත් උපාධි
ශිෂයයකුටම ස්වකීය ලැේටටොේ පරිගණකය භාවිත් කළ හැකි ටේ.

5.4

(SIBA) විදුත් පේධතිය

(SIBA) හි ිටයලූම උපාධි අටේක්ෂකයන් හා පේචාත් උපාධි ශිෂයයන් ටමහි ස්වාපනය කර ඇති (SIBA)
විදුත් පේධතිය භාවිත්යට ගත් හැකිය. සෑම ශිෂයයකුට ම ඔහුටග් / ඇයටග් මාර්ගගත් ිනණුමක්
ලබා ටදනු ලබන අත්ර ිටයලූම ශිෂයයන්ට අවය ිටයලූම ටේන, කියීමටේ ද්රවය, පැවුපේ ිටයල්ල

73

(SIBA) විදුත් පේධතිය මතින් ලබා ගත් හැකි වන පරිිං කටයුතු සැලසුේ කර ඇත්. ශිෂය ශිෂයාවන්
ඔවුන්ටග් පැවුපේ කටයුතු (SIBA) විදුත් පේධතිය මත් ඉිංරිපත් කළ යුතුය. ටමම කුසලත්ාව
ශිෂයයන්ට ලබා ීමම සඳහා (SIBA) විදුත් පේධතිය පිළිබඳව ඔවුන්ව දැනුවත් කිරීාිමට ද කටයුතු
කරනු ලැටේ.

5.5

(SIBA) ශිෂය උපටේන ටස්වය

ිටයලුම උපාධි අටේක්ෂක හා පේචාත් උපාධි ශිෂයයන් සඳහා උපටේකයකු ටවන් කර ඇති අත්ර
සෑම මසකම එක් ිංනක් ටමම උපටේකයා හුදීමම සඳහා ටවන් කර ඇති අත්ර එිංනට ඔබටග්
කාර්යසාධනය ටමන්ම පැන්ය ම හා ටවනත් කුපණු ද සාකච්ඡා කළ හැකි අත්ර ඒවා පීඨයඨට
පීඨයඨාධිපතිවරයාට හා විේව විදයාල පරධානියාට ද ඉිංරිපත් කළ හැකිය.

5.6

ටේන ාලා

SIBA හි ටේන කාමර සඳහා බහුමාධය හා ලැේටටොේ පරිගණක පහසුකේ ලබා ීම ඇත්. දැනට ටමහි
ඉාකා සීමා කර ඇත්. ටකටස් වුවද, උාරට නර්වන පීඨයඨය සඳහා නව ටගොානැිනල්ලක් ලබා ීම ඇති
අත්ර ඉන්ීමය රජ්ට පරිත්යාග හා ඕස්ටේලියා චීන ටබ ේධ පරිත්යාගශීලියකු විිටන් ලබා ටදන ලද
පරිත්යාග උපටයෝ ක කර ගනින්න් නව අධයයන ටගොානැිනල්ලක් ඉිං කරන්න් පවතී.

5.7

භාවනා ාලාව, බුදුමැදුර හා ටයෝ ක ාලාව

භාවනා පුහුණු ීමම සඳහා බුදු මැදුරක් සමඟ විාල භාවනා ාලාවක් පවතී.

5.8

රවණාගාරය

(SIBA) සරසවිය මිනන් ශිෂය ශිෂයාවන් සඳහා දර්නීය රවණාගාරයක් ලබා ීම ඇති අත්ර ටමය බුදු
මැදුරට යාබදව පිහිටා ඇත්. දළ වටයන් පුේගලයන් 1000 කට පමණ ටමහි අසුන් ගත් හැකිය.

5.9

ටන්වාිටකාගාර

එක් එක් ටන්වාිටකාගාරට ශිෂයයන් 50 කට පමණ ිටයලූම පහසුකේ සපයා ඇති අත්ර පිරින් හා
කාන්ත්ා ටන්වාිටකාගාර ටදකක් ද SIBA සරසවිට පවතී.

5.10

දහේ පාසල

ශිෂය ශිෂයාවන් 550 කින් යුත් ඉංගරීිට මාධය දහේ පාසලක් ද SIBA සරසවිය මිනන් පවත්වා ටගන
යයි.

5.11

වෘත්තීය මාර්ටගෝපටේනය

ිටයලුම ශිෂයයන් සඳහා වෘත්තීය මාර්ටගෝපටේ සේමන්ත්රණ ද සංවිධානය කරන්න් SIBA සරසවිය
ශිෂයයන්ට උපකාර කරයි.

6.0

විෂ්

න්බ හිර

ි

ර

6.1

වාර්ෂික නායකත්ව කඳවුුප

ම් සඳහ ලබ දී ඇතිප

හසු

ම්

කළමනාකරණ අධයනාංය මිනන් සෑම වසරකීමම උපාධි අටේක්ෂක ශිෂයයන් ටවනුටවන් වාර්ෂික
නායකත්ව කඳවුුප සංවිධානය කිරීටේ කටයුතු ඉටු කරයි. සෑම ටදනාටග්ම මත්කට රැටදන එක්
ිංනක් තුළ පවත්වනු ලබන ක්ඩාායේ හැඟීම ටගොානැංීමටේ ටමම නායකත්ව කඳවුර මිනන් මෘදු
කුසලත්ා වැඩි ිංයුණු කිරීම, ධනාත්මක ආකල්ප වැඩි ිංයුණු කිරීම සහ ටප ුපෂත්වය හා
වෘත්තීයභාවය නිවැරිං ව සංටයෝජ්නය කිරීම සඳහා කරියාකාරකේ මාලාවක් පවත්වයි.
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6.2

වාර්ෂික කරිකේ ත්රඟාවලිය

SIBA සරසවිය මිනන් වාර්ෂික කරිකේ ත්රඟාවලිය සංවිධානය කිරීම සඳහා ශිෂයයන් කැඳවා පුහුණු
කර ඇත්. උපාධි අටේක්ෂකයන් හා ඩිේටලෝමාධාරීන්ටග් කරීාා ටක ලයය නැරූ  ටබොටහෝ
ටේරක්ෂකටයෝ මහත් උේදාමයට පත්ව ඔවුන්ටග් කරීාා දක්ෂත්ා සේබන්ධටයන් වර්ණනා කළහ.

6.3 INNOVIOR පරිගණක කරීාා උත්සව
SIBA සරසවිය මිනන් වාර්ෂිකව විේවවිදයාලීමය පරිරට ීම පරිගණක කරීාා උත්සව පැවැත්ීමම
ආරේභ කරන ලීම. ශිෂය ශිෂයාවන්ටග් විවිධාකාර දක්ෂත්ා සහ කුසලත්ා වැඩි ිංයුණු කිරීම
සේබන්ධටයන් SIBA සරසවිය සෑම විටම ටපරුදට්ඩ වැජ්ටේ. රී ලංකාටේ විවිධ පරටේවලින් ටමම
ත්රඟාවලියට සහභා ක වන ක්ඩාායේවලට පරිගණක කරීාා පිළිබඳ ඔවුන්ටග් දක්ෂත්ා ටපන්ීමමට
අවස්වාව ලැටබන එවැනි එක් අවස්වාවක් වන්ටන් ටමම පරිගණක කරීාා ත්රඟාවලියයි.

6.4 INNOVIOR ටත්ොරතුුප ත්ාක්ෂණ පරදර්නය
කු්ඩාසාටල් පල්ටල්කැටල් පිහිටි SIBA සරසවිට
ටත්ොරතුුප ත්ාක්ෂණ අධයනාංට
පළුද
ටත්ොරතුුප ත්ාක්ෂණ පරදර්නය වන ”INNOVIOR 2017” මහනුවර කලාප අධයක්ෂ කාර්යාලට
සමාටයෝජ්නය සහිත්ව 2107 ජූලි 06 වන දා සංවිධානය කර පවත්වනු ලැී ය. නටවෝත්පාදන,
නිර්මාණාත්මක ඉිංරිපත් කිරීේ, ඩි (ටල් කලා සජීීමකරණ සහ නාටය සේබන්ධටයන් ටමම
පරදර්ට ීම අවධානය ටයොුද කරනු ලැබූ අත්ර මෘදුකාංග නටවෝත්පාදන සහ ටරොටබෝ විදයා
නටවෝත්පාදන යන අං ටදටකන් ජ්යග්රාහකයන් ටත්ෝරා ගන්නා ලීම. පාසල් මිනන් ඉිංරිපත් කරන
ලද ටත්ොරතුුප ත්ාක්ෂණය ආරිත් නාටය විස්සක් ද ටමම පරදර්නයට ඇතුළත් කිරීමට කටයුතු
සූදානේ කරනු ලැී ය. එටමන්ම, කීර්තිමත් විනිේචය ම්ඩාල ටදකක් මිනන් අටනක් ිටයලූම
අංවල ජ්යගරාහකයන් ටත්ෝරා ගැනීම ිටදු කළහ.

6.5 ක්ටේත්ර චාරිකා සහ ටස්වා වයාපෘති
සරසවිට
ිටයලූම ශිෂය ශිෂයාවන් අධයයන පාඨමාලා පවත්වනු ලබන කාලය තුළ සමාජ්
වයාපෘතිවල නිරත් ීමම අනිවාර්ටයන් කළ යුතුය.

6.6 කලා කටයුතු
6.6.1 ”සඳ කිඳුුප” නාටයය
”සඳ කිඳුුප” නාටයය SIBA සරසවිට ඉංගරීිට භාෂා පුහුණුව පිළිබඳව පරිපූර්ණ පරතිනිප පණයකි.
ඉංගරීිට සහ තනත්න භාෂා අධයනාංය මිනන් ාස්ත්රටේීම සාමානය උපාධි අටේක්ෂකයන් ටවනුටවන්
පවත්වන ලද ඉංගරීිට භාෂා පුහුණු වයාපෘතිට එක් නිමැවුමක් වන්ටන් ටමම ”සඳ කිඳුුප” නාටයයයි.
SIBA සරසවිට උපාධි අටේක්ෂකයන්ටග් පරතිභාපූර්ණ ඉිංරිපත් කිරීම මිනන් නිප පණය වූ ඉංගරීිට
කවන කුසලත්ාව සේබන්ධටයන් උපාධි අටේක්ෂකයන් ලබා ඇති පර ීමණත්ාව ටමම නාටය නැරූ 
ටේරක්ෂකයන් මවිත් කරීමමට සමත් විය. SIBA සරසවිට ටස්වට නිරත්ව ිටටින ෆුල්බරයිේ
වැාසටහටන් මහාචාර්යවරයා වටයන් උතුුප ටකන්ටකි විේවවිදයාලටයන් පැන්ණි ාැරිල් හැරිස්
මහත්ා ටමම නාටයය රඟ දැක්ීමම සඳහා ත්ාක්ෂණික සහාය ලබා ටදන ලීම. මහාචාර්ය ාැරිල් හැරිස්
සේපරදායානුූලල, අත්හදා බැ රමක් වටයන් ිටදු කරන, වයවහාරික, අධයාපනික ටේිංකා නාටය
සේබන්ධ පරීමණටයකි.

6.7 ඉංගිට
රී ිංන විවිධ පරසංගය
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SIBA සරසවිට ඉංගරීිට විවිධ පරසංගය විේව විදයාලට විධිධ ශිෂය ක්ඩාායේ මිනන් අති
උත්කර්ෂවත්ව පවත්වනු ලබයි. ටමම විවිධ පරසංගය ඉංගරීිට ඩිේටලෝමා පාඨමාලා සඳහා සහභා ක
වන ක්ඩාායේ විිටන් සංවිධානය කරනු ලබන අත්ර ටමම විවිධ පර සංගට ීම ගායනය, නර්ත්නය
සහ නාටය රඟ දැක්ීමම මිනන් ිටයලූම ඩිේටලෝමා ශිෂය ශිෂයාවන් ඔවුන්ටග් විවිධ දක්ෂත්ා
පරදර්නය කරනු ලබයි. ශිෂය ශිෂයාවන් විිටන් SIBA සරසවිටයන් ලබා ටගන ඇති අපරමාණ කුසලත්ා
නරෙන ලද ටේරක්ෂකටයෝ මහත් විස්මයට පත් වූහ.

6.8 නව වසර සැමුපේ
ශිෂය ශිෂයාවන් ටමන්ම කාර්ය ම්ඩාලය ද සහභා ක වන වාර්ෂිකව පවත්වනු ලබන ිටංහල අලුත්
අවුුපදු උත්සවය මිනන් ක්ඩාායම හැඟීම ටගොානැංීමටේ සංකල්පය වාාත් සලලදාීමව කරියාත්මක
කිරීමට හැකි විය.

6.9 ටවසක් පහන් ූලඩු ත්රඟය
ටවසක් පහන් ූලඩු ත්රඟය ශිෂය ශිෂයාවන් ටමන්ම කාර්ය ම්ඩාලය ද සහභා ක ීමමට කැමැත්ත්ක්
දක්වන SIBA සරසවිට වාර්ෂික අංගයක් ටේ.

6.10 උපාධි පරදාටනෝත්සවය
SIBA සරසවිට වාර්ෂික උපාධි පරදාටනෝත්සවය 2013 වසටර් ිටට සෑම වසරකම ඔක්ටත්ෝබර් මාසය
තුළ ීම පැවැත්ීමමට සේමත් කර ගන්නා ලීම.
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CA Sri Lanka ත තා
තාතුර

සම්බන්්

ාම

දුර

ථමා

ර ැත හැකි ත
නංැම
දුර

සභාපති

ජ්ගත්

මානිල්

ථමා

0112352060

jperera@kpmg.c
om

ජ්යිටංහ

0112352000

0777510621

0112352060

Manil.Jayasingh
e@ lk.ey.com

0112352000

0713131246

0112352060

Sanath.dhammi
ka@
casrilanka.org

0112352000

0710235284

0112352060

Wijerathna.band
a@
casrilanka.org

ටක්.ඒ.එස්. ධේන්ක

එස්.එන්.ාේ.එේ.
විටජ්රත්න බ්ඩාා

1'0 CA Sri Lanka ත තා

CA Sri Lanka

තැ ෑල

0727891934

මහාචාර්ය

ටල්තකාධිකාරී

විදු

0112352000

මහත්ා
අධයක්ෂ

ෆැක්් 

ටපටර්රා

මහත්ා
උප සභාපති

ර

පිළිබඳ හැඳින්වීමක්

(රී ලංකා වරලත් ගණකාධිකාරී ආයත්නය) ඕනෑම වයාපාරයක් සාර්වකව

ටමටහයීමටේ හැකියාටවන් යුත්, අේවිතීය හා පෘථුල අත්දැකීේ සහිත් වෘත්තිකයන් බිහි කරනු ලබන
ආයත්නට

ටවළඳනාමය ටලස හැඳින්විය හැකිය. ත්මා ටස්වය කරන සංවිධානයට වටිනාකමක් එකතු

කිරීමට උපකාර වන වෘත්තීය පරිපූර්ණත්වය, සුවිටේෂී ත්ාක්ෂණික කුසලත්ා හා පරත්යක්ෂඥානය
ටමන් ම මූලය කටයුතු සේබන්ධ දැනුම හා නිර්මාණාත්මක ිටතීම යන ලක්ෂණ ටේතුටකොටටගන
ටස්වා ලබා ගැනීම සඳහා ටේශීය හා ටගෝ රය වටයන් ඉහළ ඉල්ලූමක් සහිත් සාමා (කයන් 6000 ක්
පමණ පිරිසක් රී ලංකා වරලත් ගණකාධිකාරී ආයත්නය මිනන් බිහි කර ඇත්.
රී ලංකාටේ හා

ඉන්

පිටත් පරුදත ටපට

පුේගලික ආයත්නවල

සභාපති, හවුල්කුපවන්,

කළමනාකුපවන්, අධයක්ෂවුපන්, උප සභාපති, පරධාන විධායක නිලධාරීන්, පරධාන මූලය නිලධාරී හා
ාස්ත්රඥයන් ටලස ඉහළ මේටටේ ත්නතුුපවල ටස්වය කරන වෘත්තිකයන්ටගන් රී ලංකා වරලත්
ගණකාධිකාරී ආයත්නට
ආයත්නට

සාමා (ක පිරිස සමන්විත් ටේ.

සාමා (කයන් වයාපාරික හවුල්කුපවන් වටයන් කැපීඨය ටපටනන කාර්යභාරයක් ඉටු කරනු

ලබන බව ත්හවුුප කිරීම සඳහා

CA Sri Lanka ආයත්නය ජ්ාතිට

වෘත්තීය ිනණුේකරණ සංවිධානය

වටයන් එහි ධාරිත්ාව තුළ, ස්වකීය සාමා (කයන්ටග් වෘත්තීය කුසලත්ා වැඩි ිංයුණු කිරීමට
නිරන්ත්රටයන් අවධානය ටයොුද කරයි. ටමමිනන් වෘත්තීය සාර්වකත්වය ටමන් ම රාජ්ය හා පුේගලික
අංට

ටමන්ම රී ලංකාටේ ජ්ාතික ආර්ථික වර්ධනයට ද ත්ම දායකත්වය ලබා ටදයි.

ිංවයිටන් ිනණුේකරණ අධයාපනය පිළිබඳ වාාත් ම අභිටේරිත්, පිළිගත් ගමනාන්ත්ය වන්ටන් රී ලංකා
වරලත් ගණකාධිකාරීවුපන්ටග් ආයත්නය බව හඳුනාටගන ඇත්. ටේ සඳහා සාක්ෂයයක් වටයන්
40,000 කට අධික ශිෂය පිරිසක් වරලත් ගණකාධිකාරීන් සහ උපාධිධාරී ගණකාධිකාරීවුපන් බවට පත්
ීමටේ අටේක්ෂාටවන් ටමම ආයත්නය තුළ වර්ත්මානට
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අධයාපනය ලබන්න් ිටටිති.

2.0

ප ොළී රහිත ශිෂ්ය ය

ප

නා

ම

ටප

පින්ාමමත ලබා ස

ධි

ඨම ල

1.

වයවහාරික ිනණුේකරණය පිළිබඳ විදයාටේීම උපාධිය (සාමානය)

2.

වයවහාරික ිනණුේකරණය පිළිබඳ විදයාටේීම උපාධිය (විටේෂ)

3.0

3.1

පීඨ

න්ණුම්

රය හ නය

CA Sri Lanka ආයත්නට

න්

සල (SAB)

ිනණුේකරණ හා වයාපාර පාසල (SAB) වටයන් හැඳින්ටවන අංය මිනන්

වයවහාරික ිනණුේකරණය පිළිබඳ විදයාටේීම උපාධි වැාසටහන පවත්වනු ලබයි. එම වැාසටහටන්
අධීක්ෂණ කටයුතු ිනණුේකරණ හා වයාපාර පාසටල් අධයක්ෂවරයා විිටන් ඉටු කරනු ලබයි.
ිනණුේකරණ හා වයාපාර පාසටල් අධයයන හා කළමනාකරණ ම්ඩාලය ටමම පාසටල් අධයයන
කටයුතු පාලනය සේබන්ධටයන් වගකිව යුතු ටේ. ටවන ටවනම කරියාත්මක වන කළමනාකරණ
ම්ඩාලයක් හා අධයයන ම්ඩාලයක් සහිත් CA Sri Lanka ආයත්නට

සමස්ත් වගකීම යටටත්

ිනණුේකරණ හා වයාපාර පාසල කරියාත්මක ටේ.

න්ණුම්

රය හ නය

හක් ිර ම


ර

සල (SAB) මන්න්

් ා

පම

ධිමත ්ණථම

ර ඇත.

ශිෂයයන් ටක්න්ද්ර කර ගනින්න් හා ටස්වා නියුක්තිය පිළිබඳ අවධානය ටයොුද කරන්න්
ඉටගනීම සඳහා විශිේඨ අවස්වා සලසා ීමම.



ටත්ෝරාගත් කරියාකාරී ක්ටේත්රවල උත්කෘේඨ පර්ට ෂණ ිටදු කිරීම.



උසස් අධයාපනය සඳහා පරටේ අවස්වා පුුමල් කිරීටේ ීම උසස් අධයාපන අංට
පරුදතයකු වටයන් පාසටල් ස්වාවරය පවත්වා ගැනීම



නිර්මාණශී රත්ාව හා නවයකරණ පරවර්ධනය කරන උසස් අධයාපන අංට

පරුදතයා

වටයන් ිනණුේකරණ හා වයාපාර පාසල (SAB) ස්වාපනය කිරීම.


ිනණුේකරණ හා වයාපාර පාසටල් පරධාන වටිනාකේවලට සහ සංස්වාපිත් පාලනය
පිළිබඳ උසස් පරන්තිවලට ගැළටපන පරිිං වයාපාරය පවත්වාටගන යාම.

4.0

ප් න

සංඛය න හ

4.1

ධ්ය ා

්ණ

්ණ

මණ්ඩල

මණ්ඩලපේ සුදුසු
රප් න

ම් හ

ළපුරුද්ද

සංඛය නය

ිනණුේකරණ හා වයාපාර පාසලට සේබන්ධ වූ ස්න්ර කථිකාචාර්යවුප ිටේ ටදටනක් ිටටිති. ත්වද, රී
ලංකාටේ ටපොදු විේවවිදයාලවල පරුදත ටපට

විේවතුන්ටග් හා ටවනත් ආයත්නවල කෘත්හස්ත් ටජ්යේඨ

සාමා (කයන්ටග් ටස්වය ද ටමම පාසල මිනන් ලබා ගනියි.
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4.2

ධා්ය ා

්ණ

මණ්ඩල

රප් න

සංඛය නය

ිනණුේකරණ හා වයාපාර පාසටල් (SAB) ිටයලූම පරිපාලන කටයුතු කළමනාකරණය කරනු ලබන
ටල්තකාධිකාරි, සහකාර ටල්තකාධිකාරි, අටලවි කළමනාකුප හා ලිපිකුපවන් ටදටදටනකුටගන්
ිනණුේකරණ හා වයාපාර පාසටල් (SAB) අනධයයන කාර්ය ම්ඩාලය සමන්විත් ටේ.

5.0

ලබ ැත හැකි පනා

හසු

ම්

ශිෂය ශිෂයාවන් සඳහා සලලදායි ඉටගනුේ කරියාවලියක් පවත්වාටගන යාමට අවය වන පහසුකේ
ිනණුේකරණ හා වයාපාර පාසල (SAB) මිනන් ලබා ටදයි. ටමම ඉටගනුේ පහසුකේ අත්ඩාව වැඩි ිංයුණු
කිරීමට ද කටයුතු ටකටර්. ලබා ගත් හැකි ඇත්ැේ ටපොදු පහසුකේ වන්ටන්,

6.0



පරිගණක විදයාගාර;



පුස්ත්කාලය;



ආපන ාලාව;



ටනොන්ටල් ලබා ටදන Wi – Fi සේබන්ධත්ාව;



කියීමටේ කාමරය හා ශිෂය අන්ත්ර්කරියාකාරී කාමරයයි.

විෂ්

බ හිර

ි

ර

ම් සඳහ ලබ දී ඇතිප

හසු

ම්

ිනණුේකරණ හා වයාපාර පාසල (SAB) මිනන් ශිෂය ශිෂයාවන්ටග් මෘදු කුසලත්ා වැඩි ිංයුණු කිරීම සඳහා
ඒ ඒාඉ වසටර් ශිෂයයන් සඳහා විෂය බාහිර කරියාකාරකේ මාලාවක් අත්ඩාව සැලසුේ කර කරියාත්මක
කරයි. වාර්ෂික ඉංගරීිට ිංනය, කලා ිංනය, අලූත් අවුුපදු උත්සවය, සංස්වාපිත් සමාජ් වගකීම පිළිබඳ
වයාපෘති ආිංය පරධාන ටපට

කරියාකාරකේ අත්රින් සමහරක් ටේ. ශිෂය ශිෂයාවන් ටමම

කරියාකාරකේවලට ඉත්ා උනන්දුටවන් සකරියව සහභා ක ටේ.
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සයස ධ්ය
තාතුර

ා මණ්ඩ
ාම

දුර

ර ැත හැකි ත
නංැම

ථමා

දුර

ථමා

ර

ෆැක්් 

විදු

තැ ෑල

ආචාර්ය
පීඨය.ඒ.
කිරිවන්ටදණිය

035-4935148

077-3633000

035-7429110

kiriwandeniya.P
.A.@
gmail.com

මහාචාර්ය ාේ.ඩී.
ලක්ේමන්

035-4927775

077-2972555

035-7429110

lakshmanwd@
gmail.
com

035-7429110

ashoka.herath2
@gmai.
com

සභාපති

උප කුලපති

සම්බන්්

එච්.එේ.එාඉ.ඩී.
ටේරත් මහත්ා

035-4927773

ටල්තකාධිකාරී

070-2221717

සහකාර
ටල්තකාධිකාරී ටක්.එන්.එන්.
(අධයයන)
විටජ්ිටංහ

035-4935126

076-3789177

035-7429110

සහකාර
කුමාරි
ටල්තකාධිකාරී කිරිවන්ටදණිය
(පාලන)
ටමනවිය

035-4927768

070-3331717

035-7429110

sanasacampus
@yahoo.
com

ශිෂය
උපටේක

035-4927771

071-7720141

035-7429110

charithamarase
kara@
gmail.com

ාේ.ඩී.සී.පීඨය.
අමරටස්කර

1.0 සයස ධ්ය

ා මණ්ඩ

asst.ar.ac@gm
ail.com

පිළිබඳන හැඳින්වීමක්

අධයාපන කර්මාන්ත්ය ටවනුටවන් කීර්තිමත් සණස වයාපාරය මිනන් කරියාත්මක කළ ත්වත්
සමාරේභක පියවරක් වටයන් සණස අධයාපන ම්ඩාපය ස්වාපනය කිරීම හඳුන්වා ිංය හැකිය.
සණස වයාපාරට

දර්නයට අනුව කටයුතු කරන සණස අධයාපන ම්ඩාපය මිනන් සාේපරදායික

ටේන සැිට හා ඇගීමටේ විභාගවලින් ඔේබට ඔබටග් ඉටගනුේ අත්දැකීේ රැටගන යයි. එමඟින්
ඔබටග් බුේධියට ටමන්ම ආත්මයට ද දැනුම ලබා ීමමට සණස අධයාපන ම්ඩාපය කරියා කරයි. නව ශිෂය
පරජ්ාවට අවය කුසලත්ා ලබා ටදන ඉටගනුේ කරියාවලිය තුළ ටබදා හදා ගැනීම, නිර්මාණශීලිත්වය,
ටේන, පරත්යාටේක්ෂණය වර්ධනය කිරීම හා නියන්ත් කාලය තුළ අධයාපනට

නිරත්ීමම සඳහා සකස්

කළ හැකිාි විශිේඨත්ම පරිසරය ශිෂයයන් ටවත් ලබා ීමම අපටග් අභිමත්ාර්වයයි. ජීවටනෝපාය සඳහා
අධයාපනය ලබා ගැනීම ටවනුවට ජීවත්ීමම පිළිබඳව අධයාපනය ලබා ගැනීම, ආත්මාර්වකාමීත්වය
ටවනුවට පරාර්වකාමීත්වය ටවනුටවන් අධයාපනය ලබා ගැනීම, ගැනීම ටවනුවට පිරිනැමීම ටවනුටවන්
අධයාපනය ලබා ගැනීම හා ත්නි පුේගලවාදය අවධාරණය කිරීම ටවනුවට සාුදහිකත්වය අවධාරණය
කිරීම ටවනුටවන් අධයාපනය ලබා ගැනීම මිනන් යහපත්, තිරසාර සංවර්ධන කරියාවලියක් ස්වාපනය
කර ගැනීම සඳහා සංවර්ධනට

ආකෘති නැවත් අර්ව දැක්ීමම අපටග් අරුදණයි. සණස අධයාපන

ම්ඩාපය යනුටවන් හඳුන්වනු ලැබුව ද, එය අධයාපනයට පමණක් සීමා වූ මධයස්වානයක් ටනොටේ.
කාදාිටයක සටහන් ත්ැී මට පමණක් සීමා ටනොීම යවාර්වය ද අවටබෝධ කර ගැනීම යන සණස
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අධයාපන ම්ඩාපට

පරධාන සංකල්පයට අනුූලල වන පරිිං මානව පරිසරය හා ඝ්ර්ම කලාපීඨයය වැිට

වනාන්ත්ර අතුුප ුදහුණත් අත්ර එකුදතුවක් ඇති ීමම ත්හවුුප වන පරිිං ස්වභාවික ගති විදයාවට
අනුව අක්කර 50 ක භූන් පරටේයක් ඝ්ර්ම කලාපීඨයය වැිට වනාන්ත්රයක් ටලස වර්ධනය ීමමට ටමම
ම්ඩාපට

කළමනාකාරීත්වය දැනුවත්වම ඉා සලසා ඇත්. ඒ අනුව, කෑගල්ල ිංස්ත්රික්කට

කැපීඨය

ටපටනන පරිිං සංවර්ධනය කරන ලද පරටේයක හුදකලාව පවතින පරිිං ස්වාපනය කළ සණස
අධයාපන ම්ඩාප සීමාව තුළ මානව ජ්නාවාසයකට සාමානයටයන් ආටේණික වන කලබලකාරී
වාත්ාවරණය කරමටයන් තුරන්ව ටගොස් ාන්ත්භාවයක් හා සාමකාමී වාත්ාවරණයක් ඇති ීම ඇත්.

2.0 ප ොළී රහිත ශිෂ්ය ය

ප

නා

ම

ටප

පින්ාමමත ලබා

ඨම ල
I. බැංකුකරණ මූලය පිළිබඳ විදයාටේීම (විටේෂ) උපාධිය
II. පරාටේශීය විදයාව හා සැලසුේකරණය පිළිබඳ විදයාටේීම (විටේෂ) උපාධිය

3.0 පීඨ
කළමනාකරණය සහ මූලය පීඨයඨය සණස අධයාපන ම්ඩාපය තුළ ටේ වන ටත්ක් ස්වාපනය කරන ලද
එකම පීඨයඨයයි. 2014 වර්ෂට

ීම, සණස අධයාපන ම්ඩාපය උපාධි පිරිනැමීටේ ත්ත්ත්වය ලබා ගන්නා

අවස්වාව වන විට, බලයලත් උපාධි වැාසටහන් තුනක් ටමටහයීමම සඳහා කළමනාකරණ හා මූලය
පීඨයඨය ස්වාපනය කරන ලීම.
ටමම පීඨයඨය වර්ත්මානට

ීම, අධයනාං තුනකින් සමන්විත් ටේ.

I. බැංකුකරණය සහ මූලය අධයනාංය
II. රක්ෂණය සහ අවදානම කළමනාකරණ අධයනාංය
III. පරාටේශීය විදයාව සහ සැලසුේකරණ අධයනාංය
ටමම අධයනාං තුන ටමම බලයලත් උපාධි වැාසටහන් කළමනාකරණය කිරීම පිළිබඳව වගකීම
දරයි. ටමම උපාධි වැාසටහන් තුනම ිටේ වසරක කාලයක් සඳහා පැවැත්ටවන විටේෂ උපාධි
වැාසටහන් ටේ.

3.1 සයස ස

ධි නැඩසටහන්නල

සණස අධයාපන ම්ඩාපට

් තී

ධ්ය ා

ටයුතු

උපාධි අටේක්ෂකයන් සඳහා උගන්වනු ලබන විෂයයන් සමාජ් විදයාව

කළමනාකරණය හා මූලය සැලසුේකරණය හා භූ අවකා අධයයන යනාීම වාාත් පුුමල් ාස්ත්රීය විෂය
ක්ටේත්රවලට අයත් ටේ. පදනේ අධයයන වටයන් ඉංගරීිට භාෂාව සහ ටත්ොරතුුප ත්ාක්ෂණය ද
ඉගැන්ටේ. සණස අධයාපන ම්ඩාපට

ආදර් පාඨය අනුව, එහි උපාධි අටේක්ෂක වැාසටහන්

ටමන්ම සේබන්ධීකරණ අංවලින් පවත්වනු ලබන ටවනත් පුහුණු වැාසටහන් තුළින් සංවර්ධන
අධයාපනය පරවර්ධනය කිරීාිමට සැලසුේ කරයි. ටමම ම්ඩාපට

ිටයලූම උපාධි අටේක්ෂක සහ

ටවනත් පුහුණු හා ඉටගනුේ වැාසටහන් සමාජ්ය සහ සමාජ්ය තුළ පවතින විවිධාකාර මානව
සේබන්ධත්ා පිළිබඳව අවධානය ටයොුද වන පරිිං සැලසුේ කර තිටේ.
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3.2

්ණ

ද

ඉපැීතම (WBL)

සණස අධයාපන ම්ඩාපට

ඉගැන්ීමේ හා ඉටගනුේ පේධතිට

අේවිතීය ලක්ෂණය වන්ටන් එහි කාර්ය

පාදක ඉටගනීම සහ පරජ්ා ටක්න්ද්රීය ඉටගනීමයි. කාර්ය පාදක ඉටගනීටේ ටකොටසක් වටයන් සණස
අධයාපන ම්ඩාපට

ඉටගනුේ සහ ඉගැන්ීමේ පරජ්ා පුහුණුව සමඟ සටමෝධානය කරනු ලබයි. ශිෂයයන්

පළුද වසටර් අධයයන කටයුතුවල නියැටලන අත්ර නිේපාදන ඒකක සමඟ ද කටයුතු කරන අත්ර පරජ්ා
පුහුණූ කටයුතුවලද නිරත් ටවති. පන්තිකාමරට
සත්ය ටලෝකට

ීම ශිෂයයන්ට ලැටබන උපටදස්වලට අනුව උගත් ටේ

ිටදු වන ටදයට අදාළ ටේ. එකිටනකා පිළිබඳව ඉටගනීම සහ පරත්යටේක්ෂණ ඉටගනීම

පිළිබඳව ද ටමහි ීම අවධාරණය ටකටර්.
ටමම උපාධි වැාසටහන් තුනම සඳහා පළුද වසටර් ිටට පරාටයෝිනක සංරචකයක් ඇතුළත් කර ඇත්.
ටමම පීඨයඨට අදාළ අධයනාංට අධයයන කාර්ය ම්ඩාලට අධීක්ෂණය යටටත් ශිෂයයන් පන්ති
කාමරවල ඉටගනීටේ කටයුතුවල සහ පුස්ත්කාල පරිසරය ආරි ත්ව සතිට ිංන හත්රක් (සඳුදා ිටට
බරහස්පතින්දා දක්වා) ඉටගනීටේ කටයුතුවල නිරත් ටවති. සතිට ඊළඟ ිංනට (ිටකුරාදා) ඔවුන්
පරාටයෝිනක ඉටගනීටේ වැාසටහනක නිරත් ටේ. ටේ සඳහා, ශිෂයයන් පරජ්ාව සමඟ විවිධාකාර ගරාම
නිලධාරී ටකොේඨාවල කටයුතු කරනු ඇත්. ඒ ඒ සමාිටකය තුළ ඒවාට අදාළත්වය පාදක කර
ගනින්න් කාර්ය පාදක ඉටගනුේ සංරචකය කරියාත්මක කිරීම සඳහා ශිෂයයන් අවම වටයන් පාඨමාලා
ඒකක ටදකක් ටත්ෝරා ගත් යුතු ටේ.

4.0 ප් න

සංඛය න සහ

4.1 ධ්ය ා
්ණ
ප් න
න් සංඛය නය
4.2 ධා්ය ා

්ණ

්ණ

මණ්ඩලපේ සුදුසු

මණ්ඩල

මණ්ඩල

රබ හිර

රප් න

තාතුර

ික

ම් සහ

ළපුරුද්ද

ච ්ණ නරු

න් සංඛය නය තිප් 

සුදුසු

ම් මට්ටම

දර්නශූරි උපාධිය

ටජ්යේඨ කථිකාචාර්ය

ාස්ත්රපති / විදයාපති උපාධිය

කථිකාචාර්ය / සහකාර කථිකාචාර්ය

ාස්ත්රටේීම / විදයාටේීම උපාධිය

අප විේව විදයාලට

3
7

විධිමත් ආරාධනය පරිිං ටමම පාඨමාලා සඳහා සහභා ක වන

බාහිර කථිකාචාර්යවුපන් රාජ්ය විේවවිදයාල අංට
ආයත්නවල ටස්වට

1

සහ ටවනත් වාත්තීය

නිරත්ව ිටටිති (ඔවුන් ිටයලූ ටදනා පේචාත් උපාධි සුදුසුකේ ලබා

ඇති අත්ර ඇත්ැේ බාහිර කථිකාචාර්යවුපන් මහාචාර්ය ටරේණිට

වෘත්තිකයන්ය)

43

එ

තුන

54

84

න

හයි

්ණ
මණ්ඩලපේ
සංඛය න

අභයන්ත්ර සරසවි කාර්ය ම්ඩාලය
මහාචාර්ය

ඇතුළ

මුළු

5.0 ලබ දී ඇතිප පනා

හසු

ම්

උසස් අධයාපන ආයත්නයකින් යටමකු අටේක්ෂා කරන වැදගත් ටපොදු අධයයන පහසුකේ කීපයක් ම
සණස අධයාපන ම්ඩාපය මිනන් එම ආයත්නට ඉටගනුම ලබන ශිෂයයන් සඳහා ලබා ීම ඇත්.
කාලයත් සමඟ, ලබා ීම ඇති ටමම පහසුකේවල ගුණාත්මකභාවය ත්වදුරටත් වැඩි ිංයුණු කිරීමට
පියවර ගනු ලබයිාි.

5.1 හන්ත

න්සර

සණස අධයාපන ම්ඩාපට ඉටගනුම ලබන ශිෂයයන් ුකක්ති විඳින වාාත්ම වැදගත් පහසුකම
වන්ටන් එහි ස්වාපනය කර ඇති හරිත් පරිසරයයි. සණස අධයාපන ම්ඩාපය ස්වාපනය කර ඇති
අක්කර 50 භූන්ට ටමම ම්ඩාපය නැරම මට පැන්ටණන සෑම ආගන්තුකයකු විිටන්ම ඇගීමමට ලක්
කරන හරිත් වර්ණ වෘක්ෂලත්ාිංය දක්නට ලැටබන අත්ර ටමය වර්ත්මානට රාජ්ය ටනොවන ටවනත්
විේවවිදයාලයක දක්නට ටනොලැටබන අන්දටේ වත්කමකි.

5.2 පු් ත

ල

උගන්වනු ලබන විෂය ක්ටේත්ර ආවරණය කරන ගරන්ව සහ වාර සඟරා විාල පරමාණයක් ටමම විේව
විදයා රය පුස්ත්කාල ගරන්ව එකතුටවන් ලබා ගත් හැකි වන අත්ර කෘෂිකර්මය, ආර්ථික විදයාව,
ිනණුේකරණය සහ මූලය, රක්ෂණය, භූටගෝල විදයාව, ඉතිහාසය, පරිගණක විදයා විෂයයන්, ටත්ොරතුුප
ත්ාක්ෂණය, ටස තයය, ජජ්ීමය විදයා විෂයන්, දර්නය, මටනෝ විදයාව සහ ආගම ආිං ක්ටේත්රවලට
අදාළ ගරන්ව ද ටමම පුස්ත්කාලටයන් ලබා ගත් හැකි ටේ. අන්ත්ර්ජ්ාලටයන් අවය ලියවිලි සහ
ටත්ොරතුුප බාගත් කිරීම සඳහා අවය අවම පහසුකේ ටමම පුස්ත්කාලය මිනන් ලබා ීම ඇත්. ටමම
පුස්ත්කාලය සතිට ිංන පහ තුළ ටපරවුප 9.00 ිටට පස්වුප 4.30 දක්වා විවෘත්ව ත්ැටබන අත්ර සතිට
ටවනත් ටේලාවන් තුළ ද ශිෂය ඉල්ලුම සපුරා රම සඳහා විවෘත්ව ත්බනු ලැටේ.

5.3

න්ැය

විදය ැ ර

ශිෂයයන් සඳහා සීන්ත් පරිගණක පහසුකේ ලබා ීම ඇත්. දැනට පරිගණක විදයාගාරය පවත්වාටගන
යන ටගොානැිනල්ටලන් එය ඉවත් කර විේවවිදයාලය තුළ පිහිටි ටවනත් ස්වානයකට ටමම පරිගණක
විදයාගාරය රැටගන යෑමට නියන්ත්ය. ටත්ොරතුුප ත්ාක්ෂණය පිළිබඳ පුහුණුවක් ලබා ගත් එක් සහකාර
කථිකාචාර්යවරයකු සණස අධයාපන ම්ඩාපට ිටටියි.

5.4 ධන්ත්ණන ල

හසු

ම්

කාර්ය ම්ඩාලය සහ ශිෂයයන් අන්ත්ර්ජ්ාල සේබන්ධත්ාව ලබා ගැනීම සඳහා Wi - Fi සේබන්ධත්ා
භාවිත් කරයි.

5.5 ඉංැීිස භ ෂ් න ඉැැන්වීපම් ඒ
කවන ඉංගරීිට භාෂා වැාසටහන ත්වදුරටත් ක්තිමත් කිරීම සඳහා ටමන්ම ගරාමීය ශිෂයයන්ව
සමාජීය, අධයයන සහ වෘත්තීය යන ජීවන ක්ටේත්රවල ීම ඉංගරීිට භාෂාටවන් සන්නිටේදනය කිරීටේ
හැකියාටවන් සවිබල ගැන්ීමම සඳහා සණස අධයාපන ම්ඩාපය මිනන් විටේෂ ඉංගරීිට භාෂා පන්ති
පැවැත්ීමම සඳහා සමාරේභක කරියාකාරකේ ඉටු කර ඇත්. කාර්ය පාදක ඉටගනුේ කරියාකාරකේ තුළින්
අවට ගේමානවල දුපවන්ට ද විේවවිදයාලය තුළ ීම ඉංගරීිට භාෂාව ඉටගන ගන්නා ශිෂයයන් විිටන්
අත්පත් කර ගත් භාෂා කුසලත්ා හවුටල් ටබදා ගැනීම සඳහා අගනා අවස්වාවක් සලසා ඇත්.

5.6

නය දෘ

ය සහ

ඉගැන්ීමේ සහ ඉටගනුේ කරියාවලිය තුළ ීම භාවිත් කිරීමට LCD පරක්ටේපණ යන්ත්ර ටමම සරසවිය මිනන්
ලබා ීම ඇති අත්ර ටවනත් රවය දෘය උපකරණ ද ශිෂයයන්ටග් භාවිත්ය සඳහා සපයා ඇත්.
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6.0 විෂ්
6.1

බ හිර

ි

ීඩ සංැම් සහ

ර
ීඩ

ම් සඳහ
ි

හසු

ර

ම්

ම්

ටවොලිටබෝල් සහ බැ ආන්න්ටන් වැනි ඇත්ැේ කරීාා සඳහා ටමම සරසවිය මිනන් සීන්ත් විවෘත් පහසුකේ
ලබා ටදනු ලබයි. කෑගල්ල ිංස්ත්රික් බැ ආන්න්ටන් සංගමට
ම්ඩාපට

සහභා කත්වය සහ සණස අධයාපන

කථිකාචාර්යවුපන්ටග් මඟ ටපන්ීමම සහිත්ව සණස අධයාපන ම්ඩාපට

ගුප

සභාපතිවරයාටග් අනුගරහකත්වය යටටත් ”ස්මෑෂර්ස්” බැ ආන්න්ටන් කරීාා සමාජ්ය ස්වාපනය කරන ලීම.
එය ුදලින් බැ ආන්න්ටන් කරීාා සමාජ්ය වටයන් හඳුන්වනු ලැබූ අත්ර පසුව 2016 වසටර් ීම ”ස්මෑෂර්ස්”
බැ ආන්න්ටන් කරීාා සමාජ්ය වටයන් නැවත් නේ කරන ලීම.
ටමම බැ ආන්න්ටන් කරීාා සමාජ්ය ස්වාපනය කිරීටේ අරුදණු වන්ටන්

I.

කරීාා ආරිත් කරියාකාරකේ සංවිධානය කිරීම, පීඨයඨය තුළ කරීාාටේ ගුණාත්මකභාවය ඉහළ
නැංීමම, කරීාා සඳහා සාමා (කයන්ටග් සහභා කත්වය ිංරි ගැන්ීමම සහ අවය කරීාා
උපකරණ සැපීමම

II.

ටමම කරීාා සමාජ්ට

ටමම කරිාා සමාජ්ට

සාමා (කයන් අත්ර න්ත්ර සේබන්ධත්ා වැඩි ිංයුණු කිරීම

සාමා (කත්වය පීඨයඨට

ිටයලුම ශිෂයයන්ට විවෘත් ටේ. උපාධි වැාසටහන්වල

ිටයලූම වසරවල අධයාපනය ලබන ශිෂයයන් නිටයෝජ්නය වන පරිිං ටත්ෝරා ගත් සාමා (කයන්ටගන්
ටමම කරීාා සමාජීය කන්ටුව සමන්විත් ටේ.
ටමම කරීාා සමාජ්ය මිනන් පවත්වනු ලබන පරධාන වාර්ෂික කරියාකාරකේ වන්ටන්0

ිංස්ත්රික් ත්රඟාවලි සංවිධානය කිරීම සහ කෑගල්ල ිංස්ත්රික් බැ ආන්න්ටන් සංගමට

විනිේචයකුපවන්

වටයන් පළාත් සහ ජ්ාතික ත්රඟාවලිවලට දායකත්වය ලබා ීමමග විධිමත් අරුදදල් රැස් කිරිටේ
කරියාකාරකේ තුළින් ටමන්ම සුබ පත්න්නන්ටගන් සහ අනුගරහකයන්ටගන් ලැටබන පරිත්යාග මිනන්
ටමම කරීාා සමාජ්ට
6.2

ල

ටමම පීඨයඨට

කරියාකාරකේ සඳහා අරුදදල් සපයනු ලැටේ.

න
කලා කවය පීඨයඨට

පළුද ශිෂය ක්ඩාායටේ නිර්මාණාත්මක අදහසක් අනුව ස්වාපනය

කරන ලේදකි. ටේන ාලාවලින් පරිබාහිරව පිහිටි පරිසරයක් තුළ න්ත්ර ත්වය වැඩි ිංයුණු කරන
අත්රතුර ශිෂයයන්ටග් නිර්මාණශී රත්වය පරකා කිරීටේ මාර්ගයක් වටයන් ටමම කලා කවය
පිහිටුවන ලීමග  කත් ගායනයල සං කත්යල නැටුේ සහ නාටය වැනි අයිත්ම පරාසයක් ඉිංරිපත් කරනු
ලබන ”ටැලන්ේස්” විවිධ පරසංගය සඳහා ශිෂය ශිෂයාවන්ට ටමන්ම කාර්ය ම්ඩාලයට ද සහභාින ීමටේ
වරපරසාදය හින් ීම ඇත්. කාලයත් සමඟ ටමම කලා කවය වාාත් පරගමණය ීම ඇති අත්ර එහි
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සාමා (කත්වය ද වර්ධනය ීම ඇත්. ”ටැලන්ේස්” විවිධ පරසංගය ත්වමත් ටමම කලා කවට
පරසංගය ටලස පවත්වනු ලැබුව දල වර්ත්මානට

එය වාාත් විශිේඨ අන්දන්න් ශිෂය ශිෂයාවන් ඉහළ

සංතයාවකටග් සහභා කත්වටයන් යුක්ත්ව පවත්වනු ලබයි. ”ටැලන්ේස්” විවිධ පරසංගට
වටයන් සෑම වසරකම අවසානට

පරධානම

ත්වත් අංගයක්

ීම කලා පරදර්නයක් ද පවත්වනු ලැටේ. ශිෂයටයෝ වසර ුදුමල්ටල්

නාටය ත්රඟයක් ද ඇතුුමව ටවනත් විවිධ කරියාකාරකේ ද සංවිධානය කරති.
6.3 ශිෂ්ය සුබස ්ා

සහ ශිෂ්ය න් පනමතපනන් ිරන ස සැ ීම

ටමම විේවවිදයාලය තුළ ටන්වාිටකාගාර ලබා ගැනීටේ පහසුකේ ටනොමැත්. ටකටස් වුවදල
විේවවිදයාලීමය කාර්යාලය ශිෂය සුබසාධන කටයුතු ඉටු කිරීම සහ ශිෂයයන් ටවනුටවන් නිවාස
සැපීමම සේබන්ධටයන් වගකිව යුතු බැවින් විේවවිදයාලය ආසන්නට

පිහිටි නිවාස පහසුකේ

පිළිබඳව ඔවුන් වාර්ත්ා ත්බා ගනියි. එම නිසාල ශිෂයයන්ට නිවාස සැපීමටේ සහ ශිෂය සුබසාධන
කටයුතු පිළිබඳ වගකිව යුතු කාර්යාලයට පැන්ණ ඔවුන්ටග් නවාත්ැන් පහසුකේ සේබන්ධටයන් පිළිගත්
හැකි විසඳුමක් ලබා ගැනීටේ හැකියාව ඇත්.
6.4 හන්ත සම න
හරිත් සමාජ්ය මිනන් පරිසරය පිළිබඳ සාක්ෂරත්ාව පරවර්ධනය කරනු ලබන අත්ර අධයාපනික
අත්දැකීේ ිටයල්ටල් ගුණාත්මකභාවය ද ඉහළ නංවයි. අධයයන කටයුතු පරවර්ධනය කිරීම මිනන් සහ
උනන්දුවක් දැක්විය යුතු ගැටුම සේබන්ධටයන් කරියා කිරීම මිනන් පරිසර සමාජ්ය ඉටගනුම පිළිබඳ සෑම
ක්ටේත්ය
ර කම සහභා කත්වය ඉහළ නංවයි.

න්සර සම නපේ ස ම ජි

න් න

ප න් ශිෂ්ය න්ට

ළ හැකි පද්

I.

පරිසරය පිළිබඳව දැනුම ලබා ගැනීම

II.

විේවවිදයාලය වැඩි ිංයුණු කිරීම සඳහා කටයුතු කිරීම

III.

පරිසරය ටවනුටවන් ස්වකීය යුතුකේ ඉටු කිරීම, උදාහරණයක් වටයන් පරිසර කළමනාකරණ
ටහෝ භාරකාර කරියාකාරකේ ඉටු කිරීම

IV.

ටේශීය පාරිසරික ගැටුම විසඳීමට උපකාර කිරීම

V.

පරිසරය පිළිබඳව අටනකුත් පුේගලයන්ව දැනුවත් කිරීම

VI.

පරිසරටයන් පරටයෝජ්න ලබා ගැනීම සහ විටනෝද ීමම

VII.

සමාජ් පිළිබඳව කුපණු හැදැරීම සහ ඒවා සංවිධානය විය යුතු ආකාරය සහ කරි යාත්මක විය
යුතු ආකාරය පිළිබඳව ඉටගනීම

6.5 දිනයිා හරහ ඇවිදීපම් සම න
ටමම සමාජ්යට අයත් සාමා (කයන් ිංවයින හරහා කඳුකර පරටේවලට ගමන් කර හැකි උපරිම
පරමාණටයන් කඳු නැ කටේ, ිංවයින හරහා විාල දුරක් ඇවිීමටේ, කඳුකර පරටේවල ඉහළ බෑවුම ටවත්
ිංීමටේ, පාද සහ අත් උපටයෝ ක කර ගනින්න් රුම ටපොළව මත් සහ දුේකර බෑවුේ මත් ගමන් කිරීටේ
චාරිකාවල නිරත් ටේ. ටමම සමාජ්ය නිවාඩුකාලට

ීම පිදුුපත්ලාගල, බත්ටල්ගල කන්ද සහ නකල්ස්

වැනි පරටේවලට එක් ිංන චාරිකා, සති අන්ත් චාරිකා සහ වාාත් දුර ගමන් සංවිධානය කරයි. ටමම
චාරිකා සඳහා විේවවිදයාල කාර්ය ම්ඩාලය ද ඇතුුම ිටයලු ටදනාට සහභා ක විය හැකි අත්ර ටමම
විේවවිදයාලට

උපාධි අටේක්ෂකයන් සඳහා ටමම චාරිකා විටේෂටයන්ම සංවිධානය ටකටර්.
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පහොරයිසන් සරසවි
තාතුර

ාම

සභාපති

උපුල් දරනගම
මහත්ා

උප කුලපති

දුර

මහාචාර්ය
එස්.ටජ්.ී .එාඉ.
ජ්යටස්කර

සම්බන්්
ථමා

ර ැත හැකි ත

නංැම
දුර

ථමා

ෆැක්් 

විදු

ර
තැ ෑල

011-4365537

011-2413607 chairman@horizoncampus.
edu.lk

011-4365537

011-2413607 vc@
horizoncampus.edu.lk

පරධාන
නිලධාරී

විධායක අ (ත් වනිටංහ
මහත්ා
011-4365536

011-2413607 ceo@
horizoncampus.edu.lk

නිටයෝජ්ය උප කුලපති ආචාර්ය ුපවන්
ටපටර්රා

011-4365538
ටල්තකාධිකාරී

ශිෂය උපටේක

න්ල්ටන් විමලිටරි
මහත්ා

011-2413607 dvc@
horizoncampus.edu.lk

011-4365544 071-1906662 011-2413607 registrar@horizoncampus.
edu.lk

උදාර ටේවුදණි
මහත්ා

011-4342137 071-0806402 011-2413607 udara@
horizoncampus.edu.lk
වෘත්තීය
මාර්ටගෝපටේ
නිලධාරී

ආචාර්ය
අමල්
රාජ්පක්ෂ
011-4365539 076-8508556 011-2413607 amal@

horizoncampus.edu.lk
කාන්ත්ා
ටන්වාිටකාගාර
පාලිකා

රීටා
පරනාන්දු
මහත්න්ය

පිාිරින්
ටන්වාිටකාගාර
පාලක

අිටත් රාජ්පක්ෂ
මහත්ා

071-5971570

1.0 පහොරයිසන් සරසවි

011-4325482 071-8696704 011-2413607 asitha@
horizoncampus.edu.lk

පිළිබඳ හැඳින්වීමක්

ටහොරයිසන් සරසවිය වටයන් පරිටේධියට පත්ව ඇති සීමාසහිත් ටහොරයිසන් ටකොටල්ජ් ඔ ඉ බිස්නස් ඇන් ආ
ටටක්ටනොටලො ( (පුේ) සමාගම 2009 වර්ෂට

ීම ආරේභ කරන ලද අත්ර රී ලංකාටේ මාලටේ නගරට

පිහිටා

ඇති රාජ්ය ටනොවන උසස් අධයාපනික ආයත්නයක් ටේ.
ටහොරයිසන් සරසවිය 1978 අංක 16 දරන රී ලංකා විේවවිදයාල පනත් සහ 2013 අංක 01 නියම වටයන්
සඳහන් කරන ලද අධිකාරී රීතියට අනුූලලව උපාධි පිරිනැමීම පිළිබඳ පිළිගත් ආයත්නයක් වටයන් රී ලංකා
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රජ්ය මිනන් හඳුනාටගන ඇත්. විේව කීර්තියට පත් ටපොදු රාජ්ය ම්ඩා රය විේවවිදයාල සංවිධානය (ACU)
යටටත් අන්ත්ර්ජ්ාතික වටයන් පිාිළිගැනීමට ලක් වූ රී ලාංකික විේවවිදයාල පේධතිට

සාමා (කයන්

අත්ටළොස්ස අත්රින් එක් ආයත්නයක් වන්ටන් ටහොරයිසන් සරසවියයි.
සාකලයටයන්ම විේවවිදයාලීමය පරිසරයක් තුළ ශිෂයයන්ටග් ිටත් තුළට කා විංන අන්දන්න් ඉටගනුේ
අත්දැකීේ ලබා ීමමට ටහොරයිසන් සරසවිය කටයුතු කරන අත්ර ටලොව පරුදත ටපට

අධයාපනික පීඨයඨයකින්

අධයාපනය ලබා ටගෝ රය වටයන් පිළිගැනීමට ලක් වු වෘත්තියක් ලබා ගැනීටේ අවස්වාව ද, වැඩිදුර අධයාපන
අවස්වා ද ලබා ටදන ජ්ාතික සහ අන්ත්ර්ජ්ාතික වටයන් පිළිගත් සුදුසුකේ සහිත් උපාධියක් ලබා ගැනීම
සඳහා ටමම ආයත්නයට ඇතුළත් වන ටලස ශිෂය පරජ්ාවට සාදරටයන් ඇරයුේ කරුද.

පහොරයිසන් සරසවි


ධන්ත්ණන තිප

න

ප න් පිළිැැීතම

උසස් අධයාපනය පිළිබඳ ත්ත්ත්ව සහතිකකරණ නිටයෝ (ත්ායත්න සඳහා වන ජ්ාත්යන්ත්ර ජ්ාලට
සාමා (ක (INQAAHE)



2014 ආිටයා ාන්තිකර ත්ත්ත්ව සහතිකකරණ ජ්ාලට
ත්ත්ත්ව සහතිකකරණ ජ්ාලට

සාමා (කත්වය සහ ආිටයා ාන්තිකර

විශිේඨත්ම ආයත්නය ටලස සේමානයට පාත්ර ීමම සහ 2015 වසටර්

අභයන්ත්ර ත්ත්ත්ව සහතිකකරණය පිළිබඳ විශිේඨත්ම ආදර්ය බවට පත් ීමම

න තයන්තර හවුල්

රී

න විශ්නනවිදය ල සම



ලන්ාන් විේවවිදයාලට



ඇටමරිකා එක්සත් ජ්නපදට

ධමතබද්්වීම්

අන්ත්ර්ජ්ාතික වැාසටහන් පිළිබඳ ලියාපිංංචි මධයස්වානය, එ.රා. 2014
ආර්කන්සාන් රාජ්ය විේවවිදයාලට

බහු ජ්ාතික අධයාපන

හවුල්කාරීත්ව විේවවිදයාලය, 2015


මැටල්ිටයාටේ නිලායි විේවවිදයාලට



EDEXCEL මිනන් පිළිගත් ජ්ාත්යන්ාඉත්ර වෘත්තීය මධයස්වානය

2.0 ප ොළී රහිත ශිෂ්ය ය

ප

බහු ජ්ාතික අධයාපන හවුල්කාරීත්ව විේවවිදයාලය, 2013

නා

ම

ටප

පින්ාමමත ලබා

ඨම ල



අධයාපනටේීම උපාධිය



ජීව විදයාව පිළිබඳ අධයාපනටේීම (ටග රව) උපාධිය



ටභ තික විදයාව පිළිබඳ අධයාපනටේීම (ටග රව) උපාධිය



ඉංගරීිට පිළිබඳ අධයාපනටේීම (ටග රව) උපාධිය



ටත්ොරතුුප ත්ාක්ෂණය පිළිබඳ විදයාටේීම උපාධිය



පරිගණක ජ්ාලකරණය සහ ජ්ංගම පරිගණනය පිළිබඳ ටත්ොරතුුප ත්ාක්ෂණටේීම (ටග රව) උපාධිය



අටලවිකරණය පිළිබඳ කළමනාකරණටේීම (ටග රව) උපාධිය



වයාපාර කළමනාකරණය (මානව සේපත් කළමනාකරණය) පිළිබඳ විදයාටේීම උපාධිය

3. පීඨ
3.1 පතොරතුරු ත ක්ෂ්ය පීඨ

90

වර්ත්මානට

ීම, ටහොරයිසන් සරසවිට

ටත්ොරතුුප ත්ාක්ෂණ පීඨයඨය මිනන් සුවිටේෂී ගුණාත්මකභාවටයන්

පරිපූර්ණ වූ, විවිධත්වයක් සහිත්, නවයකරණය කළ, ජ්ාතික සහ අන්ත්ර්ජ්ාතික පරන්ති ිටයල්ල සපුරා රමට
සමත් ටත්ොරතුුප ත්ාක්ෂණය පිළිබඳ විදයාටේීම (ටග රව) උපාධිය (BSc Hons in IT) සහ පරිගණක ජ්ාලකරණය
සහ ජ්ංගම පරිගණනය පිළිබඳ ටත්ොරතුුප ත්ාක්ෂණටේීම (BIT) (ටග රව) උපාධිය (BIT Hons in NMC) යන උපාධි
වැාසටහන් ේවිත්වය ශිෂය ශිෂයාවන් ටවනුටවන් පිරිනමයි.
ටත්ොරතුුප ත්ාක්ෂණ අංවල විටේෂඥත්ාව අවය වන ටබොටහෝ ක්ටේත්ර අත්ර කටයුතු කිරීම සඳහා
නමයශීලිත්ාටවන් යුත් උපාධිධරයන් බිහි කිරීම පිණිස ටත්ොරතුුප ත්ාක්ෂණය පිළිබඳ ටමම උපාධි වැාසටහන්
ේවිත්වය සැලසුේ කර තිටේ. වයාපාරික ආයත්නවල, රජ්ට , ටස තය සත්කාරක ටස්වා, පාසල් සහ ටවනත්
සංවිධානවල පරිගණක ත්ාක්ෂණ අවයත්ා සපුරා රම සඳහා ටමන්ම ටමම ක්ටේත්රවල සංවර්ධන සහ
පර්ට ෂණ කටයුතු ිටදු කිරීම ිංරිගැන්ීමම සඳහා ටමම උපාධි වැාසටහන්වලින් ශිෂයයන්ව සූදානේ කරවයි.
යේ සංවිධානයක අවයත්ා සඳහා අමත්ර පරයත්න දැරීමකින් ටත්ොරව පහසුටවන්ම සාර්වක විසඳුේ ලබා
ීමමට ටහොරයිසන් සරසවිට
ටහොරයිසන් සරසවිට

ටත්ොරතුුප ත්ාක්ෂණටේීම උපාධිධාරීන් සමත්කේ දක්වනු ඇත්.

ටත්ොරතුුප ත්ාක්ෂණ පීඨයඨටයන් යමකු ලබා ගන්නා කුසලත්ා සහ සුදුසුකේ සඳහා

ජ්ාත්යන්ත්ර මේටටේ පිළිගැනීමක් ලැටබන අත්ර එටත්ර රටවල රැකියා ලබා ගැනීටේ අවස්වා ද ටමම
උපාධිධාරීන්ට ලබා ගත් හැකි ටේ. ත්වද, හත්රවන වසටර් අවසාන සමාිටකය ආරේභ කිරිටේ ීම පැවැත්ීමමට
සැලසුේ කර ඇති මාස 6 ක කාර්න්ක සීමාවාිටක පුහුණුවක් ද ටමම උපාධි වැාසටහන්වලට ඇතුළත් කර
ඇත්. ස්වකීය කුසලත්ා සහ හැකියාවන් භාවිත් කර කටයුතු කිරීම තුළින් ටස්වාටයෝජ්කයාව ත්ෘේතිමත් කර
එම වයාපාරික ආයත්නට ම ස්ථිර රැකියාවක් ලබා ගැනීමට උපාධි අටේක්ෂකයන්ට ටමමිනන් අවස්වාව
සලසා ීම ඇත්.

3.2

ළමා

රය පීඨ

ටහොරයිසන් සරසවිට

කළමනාකරණය පීඨයඨය මිනන් වර්ත්මානට

ීම සුවිටේෂී ගුණාත්මකභාවටයන්

පරිපූර්ණ වූ, විවිධත්වයක් සහිත්, නවයකරණය කළ, ජ්ාතික සහ අන්ත්ර්ජ්ාතික පරන්ති ිටයල්ල සපුරා රමට
සමත් මානව සේපත් කළමනාකරණය සහ අටලවිකරණය යන ක්ටේත්ර වලින් විටේෂීකරණ උපාධිය
පිරිනමන උපාධි වැාසටහන් ටදකක් ශිෂය ශිෂයාවන් ටවනුටවන් පිරිනමයි. මානව සේපත් කළමනාකරණ
වෘත්තිකයන් ටහෝ අටලවිකරණ කළමනාකරණ වෘත්තිකයන් බවට පත් ීමමට හැකියාව ලබා ටදන්න් ටමම
උපාධි වැාසටහන් වයූහගත් කර තිටේ. ටමම උපාධි වැාසටහන් මිනන් අධයාපනය ලබා ටදන ිටයලූම
අංවලින් ටේශීයත්වයට අනුව ිටත්ා ටගෝ රය දර්නයක් තුළින් කටයුතු කිරීමට උපාධිධාරීන්ට හැකියාවක්
ලබා ීමම මිනන් ටමම වැාසටහන් විශිේඨ පිළිගැනීමකට ලක්ව ඇත්.
ිංවයිටන් පරුදත ටපට

සමාගේවල සීමාවාිටක පුහුණු අවස්වා ලබා ගැනීමට ශිෂයයන් සමත් ීමම තුළින්

ටහොරයිසන් සරසවිට

කළමනාකරණ පීඨයඨය මිනන් බිහි කරනු ලබන උපාධිධාරීන්ටග් ගුණාත්මකභාවය

පිළිබඳව කිංම සාක්ෂයයක් සැපට . ටත්ොරතුුප ත්ාක්ෂණ පීඨයඨය ටමන්ම, කළමනාකරණ පීඨයඨය ද අවසාන
සමාිටකය ආරේභට

ීම ශිෂය ශිෂයාවන්ට සීමාවාිටක පුහුණු අවස්වා සපයා ීමමට සැලසුේ කර ඇත්. එමඟින්,

සීමාවාිටක පුහුණුව අවසානට

ීම ස්ථිර රැකියා අවස්වා ලබා ගැනීටේ සුවිටේෂී අවස්වා ටමම උපාධිධාරීන්ට

හින් වනු ඇත්. ටහොරයිසන් සරසවිට

කළමනාකරණ පීඨයඨටයන් යමකු ලබා ගන්නා කුසලත්ා සහ සුදුසුකේ

සඳහා ජ්ාත්යන්ත්ර මේටටේ පිළිගැනීමක් ලැටබන අත්ර එම නිසා, එටත්ර රටවල රැකියා අවස්වා ලබා
ගැනීමට ටමම උපාධිධාරීන්ට අවය ටේ නේ, ඔවුන්ට එම අවස්වා ද උදා කර ගත් හැකි වනු ඇත්.
පිරිනමනු ලබන උපාධි පාඨමාලා සහ ලබා ටදන පුහුණුීමේ තුළින් රැකියා ලබා ගැනීාිටේ හැකියාටවන්
පරිපූර්ණ උපාධිධාරියකු බිහි කිරීම සඳහා සුවිටේෂී අවධානයක් කළමනාකරණ පීඨයඨය මිනන් ටයොුද කර ඇත්.
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ටමම අරුදණ සාක්ෂාත් කර ගැනීාිම සඳහා ිටේ වසරක උපාධි පාඨමාලාව තුළ ආරාධිත් ටේන මාලාවක් හා
කාර්න්ක විටේෂඥයන් සමඟ සේුදත පරීක්ෂණවලට ුදහුණ ීමම පිළිබඳව ටස්වාස්ව පුහුණුවක් ලබා ීමමට ද
ටමම පීඨයඨය මිනන් සැලසුේ කර තිටේ. ත්වද, කර්මාන්ත්ට

කටයුතු කිරීටේ ීම ශිෂයයන්ට අවය වන මෘදු

කුසලත්ා සංවර්ධනය කර ගැනීමට කුසලත්ා සංවර්ධන වැාසටහන් සඳහා සහභා ක ීමමට ශිෂයයන් ිංරි
ගන්වනු ලබයි.

3.3 ධ්ය

ා පීඨ

අධයාපන පීඨයඨය ටහොරයිසන් සරසවිට

ස්වාපනය කර ඇති පීඨයඨ පටහන් එකක් වන අත්ර ටදවන පැරණිත්ම

පීඨයඨය වටයන් ද එම පීඨයඨය සේමානයට පාත්ර ීම ඇත්. වර්ත්මානට

ීම ටමම පීඨයඨය තුළ ශිෂය ශිෂයාවන්

හාරිටයකට අධික සංතයාවක් අධයාපනය ලැී ම ටේතුටවන් මෑත්ක ිටට ටමම පීඨයඨය ටහොරයිසන් සරසවිට
විාලත්ම පීඨයඨය බවට ද පත් ීම ඇත්.
වෘත්තීයමය වටයන් හා අධයාපනික වටයන් සුදුසුකේ ලත් ගුුපවුපන් බවට පත් ීමමට පුේගලික අංට
පාසල්වල ගුුපවුපන්ට පරධාන වටයන් සහාය ලබා ටදන අධයාපනටේීම උපාධි පාඨමාලා පිරිනැමීම මිනන් රී
ලංකාටේ රාජ්ය ටනොවන උසස් අධයාපනික ආයත්න අත්ර පුටරෝගාමී ටමටහවරක් ඉටු කරන පීඨයඨය වටයන්
ටමය ඇගීමමට ලක්ව තිටේ.
ටහොරයිසන් සරසවිට

අධයාපන පීඨයඨය මිනන් වර්ත්මානට

ීම සුවිටේෂී ගුණාත්මකභාවටයන් පරිපූර්ණ වූ,

විවිධත්වයක් සහිත්, නවයකරණය කළ, ජ්ාතික සහ අන්ත්ර්ජ්ාතික පරන්ති ිටයල්ල සපුරා රමට සමත් උපාධි
වැාසටහන් හත්රක් ශිෂය ශිෂයාවන් ටවනුටවන් පිරිනමයි. ජීව විදයා ක්ටේත්රට

විටේෂීකරණ උපාධි

පාඨමාලා තුළින් ජීව විදයාව සහ රසායන විදයාව පරධාන විෂය වටයන් හදාරනු ලබන අත්ර ටභ තික විදයා
ක්ටේත්රට

විටේෂීකරණ උපාධි පාඨමාලා තුළින් ටභ තික විදයාව, ගණිත්ය සහ ඉංගරීිට පරධාන විෂය

වටයන් හදාරනු ලබයි. සාමානය අධයාපනටේීම උපාධි වැාසටහන් හැදැරීමට කැමැත්ත්ක් දක්වන ශිෂය
ශිෂයාවන්ට ඉතිහාසය, භූටගෝල විදයාව ඉංගරීිට සාහිත්යය ආීම විවිධ විෂය කුපණු සමඟ සාමානය
අධයාපනටේීම උපාධි වැාසටහනක් හැදැරීමට පහසුකේ සලසා ඇත්.
ටමම පීඨයඨට

වර්ත්මාන අධයයන කාර්ය ම්ඩාලය සාමා (කයන් 20 ටදටනකුටගන් සමන්විත් වන අත්ර එක්

මහාචාර්යවරයකු සහ දර්නශූරි උපාධිධාරීන් හය ටදටනකු ද එම අධයයන කාර්ය ම්ඩාලයට ඇතුළත් ටේ.
අධයයන කාර්ය ම්ඩාල සාමා (කයන් අත්රින් බහුත්රයක් ීමර්ඝ් කාලයක් ුදුමල්ටල් රාජ්ය සහ පුේගලික
අංවල අධයාපනික ආයත්නවල ටස්වය කර හසල අත්දැකීේ ලබා ඇති අත්ර ඔවුන් එටත්ර රටවල ීම ද
අත්දැකීේ ලබා ඇත්.

4.0 ප් න

සංඛය න සහ

4.1 ධ්ය ා

්ණ

මණ්ඩල

(් ිකර ධ්ය ා
4.2 ධා්ය ා

්ණ

5.0 ලබ දී ඇතිප පනා
පන්තිකාමරට

්ණ

්ණ

මණ්ඩල
හසු

මණ්ඩලපේ සුදුසු
රප් න

ම් සහ

ළපුරුද්ද

න් සංඛය නය: 53

මණ්ඩල ය
රප් න

න් සංඛය නය: 24

ම්

ුදහුණට ුදහුණ ලා ිටදු කරන ටේන, කුාා ක්ඩාායේවලට ටබදා විෂය පැවුපේ ලබා ීමම,

විදයාගාර පාදකව පරාටයෝිනක සැිට පැවැත්ීමම සහ ස්වයං අභිටේරිත් අධයයන ආිංය ඇතුළත්ව පුුමල්
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පරාසයක කරියාකාරකේ ිටදු කිරීම තුළින් ඉටගනීම සඳහා සුවිටේෂි අවස්වා ටහොරයිසන් සරසවිට
ශිෂය

ශිෂයාවන්ට

පිරිනමා

ඇත්.

පුස්ත්කාල,

පරිගණක

විදයාගාර,

ටභෝජ්නාගාරය,

කරීාා

ිටයලුම
පිටිය,

ටන්වාිටකාගාර, Wi - Fi සහ විදයාගාර ආිංය ශිෂයයන් සඳහා ලබා ීම ඇති ටපොදු පහසුකේ ටේ.

6.0 විෂ්
සරසවිට

න්බ හිර

ි

ර

ම් සඳහ ලබ දී ඇතිප

හසු

ම්

ගත් කරන ටමම කාලය තුළ ටහොරයිසන් සරසවිය මිනන් අදාළ උපාධිය හැදැරීම සඳහා පමණක්

ටනොව ටස න්දර්යාත්මක හා කරීාා කුසලත්ා ඔේ නංවා ගැනීටේ අවස්වාව ද ශිෂයයන්ට සලසා ඇත්. ටමම
සරසවිට

ඉත්ා කරියාකාරීව කටයුතු කරන ශිෂය කවුන්සලයක් පවතින අත්ර එමඟින් ිටංහල/ටදමළ අුමත්

අවුුපදු සැමුපේ උත්සවය වැනි වාර්ෂිාික සංස්කෘතික උත්සව අවස්වා ටමන්ම නවක ශිෂයයන්ට ඔවුන්ටග්
ශිෂය ජීවිත්ය සඳහා අනුගත් ීමමට උපකාර කරන නවක ශිෂයයන් පිළිගැනීටේ උත්සවය වැනි සමාජීය උත්සව
ද සංවිධානය කරයි. ටහොරයිසන් සරසවිය මිනන් ිටයලු පහසුකේවලින් පරිපූර්ණ වූ කරිකේ කරීාාංගනයක්,
පිහිණුේ ත්ටාකයක්, පැිටපන්දු පිටියක් සහ දැල්පන්දු පිටියක් ද ශිෂයයන්ටග් භාවිත්ය සඳහා පවත්වාටගන
යයි. සංස්කෘතික ටහෝ කරීාා සේබන්ධ අන්ත්ර් විේවවිදයාලීමය ත්රඟ අවස්වා සඳහා අප ශිෂය ශිෂයාවන්ට
සහභා ක ීමම සඳහා පහසුකේ සැලසීටේ අරුදණින්, කරීාා සේබන්ධීකරණ නිලධාරියකු පූර්ණකා රන
පදනන්න් පත් කර ඇත්. සංස්කෘතික උත්සව පැවැත්ීමම සඳහා කරීාාගාරයක් ද ලබා ීම ඇත්. විේවවිදයාල
ශිෂයයකුටග් පූර්ණ සංවර්ධනය සඳහා ඉහළ දායකකත්වයක් ලබා ටදන ටමබඳු උත්සව අවස්වාවලට ටහෝ
පුහුණුීමේවලට ටහෝ සහභා ක ීමමට ටමම විේවවිදයාලට

ශිෂය ශිෂයාවන්ට නිල වටයන්ම අවස්වාව

සැලසීම සඳහා ටමම කටයුතු සඳහා කාලය ටවන් කරන්න් එම උපාධි වැාසටහන් වයූ හගත් කර ඇත්.
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තාතුර

ාම

සභාපති

ආචාර්ය
ටසටනවිරත්න

ගුප උප කුලපති

නිටයෝජ්ය උප කුලපති

දුර
ජ්ගත්

මහාචාර්ය
පරනාන්දු

ටනලුකා

මහාචාර්ය
සල්ගාදු

සුජ්ාත්ා

ටල්තකාධිකාරී

හර්ෂ ආරියවං මහත්ා

ශිෂය උපටේක

ශිරනයා
ටමනවිය

බුේධිනි

වෘත්තීය
මාර්ටගෝපටේ
නිලධාරී

සෂිනි
ටමනවිය

කල්ටේරා

පිරින්
/
කාන්ත්ා
ටන්වාිටකාගාර
භාරකුප
ිටටින
පුේගලයන්

ටයොහාන් සංජ්ය මහත්ා

1.0

KIU ත තා

ථමා

ෆැක්් 

විදු

තැ ෑල

0112741878

011-2741879

ceo@kiu.lk

011-2741878

011-2741879

vicechancellor@kiu.lk

0112741878

011-2741879

011-2741878

011-2741879

harsha@kiu.lk

011-2741878

011-2741879

hiranya@kiu.lk

0112741878

011-2741879

sashini@kiu.lk

011-2741878

011-2741879

yohansanjaya@gmail.com

පිළිබඳ හැඳින්වීමක්

වෘත්තීය ටලෝකය තුළ වර්ධනය ටවන්න් පවතින ඉල්ලුම සපුරා රම සඳහා විවිධාකාර විෂයමාලා උපටයෝ ක කර
ගනින්න් ටේශීය හා ජ්ාත්යන්ත්ර ශිෂයයන් සඳහා ගුණාත්මක ත්ෘතියික අධයාපනයක් ලබා ීමටේ වැදගත්කම
අවටබෝධ කර ගත් අධයාපනික ටස්වා සපයන්ටනකු වටයන් KIU ආයත්නය හඳුන්වා ිංය හැකිය. යේ
ශිෂයයකු ිටය විේවවිදයාල ජීවිත්ය තුළ ලබා ගැනීමට අටේක්ෂා කරන විශිේඨත්ම අධයාපනය හා අත්දැකීේ
පිරිනැමීමට විටේෂඥයන්ටගන් සැදුේ ලත් කැපීමටමන් කටයුතු කරන අපටග් ක්ඩාායම සූදානන්න් ිටටියි.
වගකිවයුතු පුරවැිටයකු වටයන් අභිටයෝග ජ්ය ගැනීටේ හා වගකීේ දැරීටේ හැකියාව සහිත් විේවසනීය,
සේමානයට පාත්රවන ටප ුපෂත්වයක් සහිත් උපාධිධාරීන් සංවර්ධනය කිරීම හා බිහි කිරීම අපටග් අරුදණයි.
තිරසාර සහතික කරන ලද ගුණාත්මකභාවයක් පවත්වා ගැනීම සඳහා අධයාපන ක්ටේත්රට

කෘත්හස්ත්

වෘත්තිකයන් ක්ඩාායමක් මිනන් සමීප අධීක්ෂණයට භාජ්නය කරනු ලබන, යාවත්කා රන කළ
ගුණාත්මකභාවයක් සහිත් තනත්න යුගට

අවයත්ාවලට ගැළටපන උපාධි අටේක්ෂක හා පේචාත් උපාධි

වැාසටහන් පිරිනැමීමට KIU කැපීමටමන් කටයුතු කරයි.

2.0 ප ොළී රහිත ශිෂ්ය ය

ප

නා

ම

ටප

ද ා

ඨම ල


KAATSU ත්ාක්ෂණය පිළිබඳ ජවදය විදයා විදයාටේීම (ටග රව) උපාධිය



කටු චිකිත්සාව පිළිබඳ ජවදය විදයාටේීම (ටග රව) උපාධිය
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රමත ලබා ස

ධි



ජජ්ව ජවදය විදයා විදයාටේීම (ටග රව) උපාධිය



මටනෝ විදයාව පිළිබඳ විදයාටේීම (ටග රව) උපාධිය



ිනණුේකරණය පිළිබඳ කළමනාකරණටේීම (ටග රව) උපාධිය



අටලවිකරණය පිළිබඳ කළමනාකරණටේීම (ටග රව) උපාධිය



මානව සේපත් පිළිබඳ කළමනාකරණටේීම (ටග රව) උපාධිය



ටභ තික විදයාව පිළිබඳ අධයාපනටේීම (ටග රව) උපාධිය

3.0

පීඨ

3.1

පසෞඛය විදය පීඨ

සමාජ්ය සතුව පරමාණවත් ටස තය වෘත්තිකයන් සංතයාවක් ිටටීම සමාජ්ට

සුබසාධනය සඳහා අත්යවය

ටේ. ටස තයය වෘත්තීය අධයාපනික සුදුසුකේ මිනන් පමණක් නීර්ණය ටනොටේ. ටභ තික හා මටනෝ
විදයාත්මක සහාය අවය න්නිසුන් ටවත් සහකේපනය, දරා ගැනීටේ හැකියාව හා මානුෂිකත්වය දැක්ීමම ද
ටස තය වෘත්තිකටයකුටග් වගකීමකි.
මහජ්න ටස තය ක්ටේත්රට

විටේචනාත්මක චින්ත්කයන් බවට පත්ීමමට ටස තය විදයා පීඨයඨය එහි ශිෂය

ශිෂයාවන් ිංරි ගන්වයි. ටස තය වෘත්තිකයකු බවට පත්ීමම මිනන් ස්වකීය අභිලාෂයන් සාක්ෂාත් කර ගැනීමට
කැමැත්ත්ක් දක්වන ශිෂය ශිෂයාවන්ට අවය වන සහාය KIU ආයත්නය මිනන් ලබා ටදයි. ටස තය
වෘත්තියටේිංයකු වටයන් ටහෝ කථිකාචාර්යවරයකු ටහෝ පර්ට ෂකයකු වටයන් විවිධ වෘත්තීන් සඳහා
පරටේය ටස තය විදයා අධයාපනය තුළින් ලැටේ. සුදුසුකේ ලත් අප අධයයන කාර්ය ම්ඩාලය හා තනත්න
පහසුකේවලින් පරිපූර්ණ වූ පර්ට ෂණාගාර මිනන් ශිෂයයන්ටග් අධයයන කටයුතු සංවර්ධනය කර ගැනීමට
උත්කෘේඨ පරාටයෝිනක පුහුණුවක් ලබා ටදයි. ඉහළ උනන්දුවකින් ශිෂයයන් නිරත් වූ වැඩිහිටියන්ට රැකවරණය
ලබා ීමටේ වැාසටහන්, ටහද පුහුණු වැාසටහන් හා මටනෝ විදයාත්මක වැාසටහන් මිනන් සුදුසුකේලත් හා
කුසලත්ා පූර්ණ ටස තය වෘත්තීයටේිංයකු ටලස සංවර්ධනය ීමමට ශිෂයයන්ට උපකාර ටේ.
KIU හි ටේ දක්වා පහත් දක්වා ඇති පරිිං KAATSU පිළිබඳ ජවදය විදයා අධයනාංය, කටු චිකිත්සාව පිළිබඳ
ජවදය විදයා අධයනාංය, ටහද අධයනාංය, ජජ්ව ජවදය විදයා අධයනාංය හා මටනෝ විදයා
අධයනාංය ස්වාපිත් කර තිටේ.

3.2

ළමා

රය පීඨ

අටනකුත් සෑම ක්ටේත්රයක් සඳහාම අනිවාර්යටයන්ම වැදගත් වන කළමනාකරණය සාමානයටයන්
පරාටයෝිනක විෂයයක් ටලස සැලටක්. එය ටමටහවරක් සාක්ෂාත් කර ගැනීම ටවනුටවන් සංවිධානාත්මක
කුසලත්ා හා මානව සේපත් සංටයෝජ්නය කිරීමක් වටයන් සැලකිය හැකිය. වැාසටහනක ටහෝ ආයත්නයක
සලලදායිත්ාව ඒවා කළමනාකරණය කිරීටේ විශිේඨත්වය මත් රඳා පවතී.
වයාපාරික හා කළමනාකරණ ක්ටේත්රවල සමකා රන හා නටවෝත්පාදක ත්ාක්ෂණික කරම හා කරමටේදවල
අතිවිාල ටේිංකාවක් කළමනාකරණ පීඨයඨය මිනන් එහි ශිෂයයන්ට සැපට . වයාපාරික හා කළමනාකරණ
වැාසටහන් ිටයල්ටල් විශිේඨත්වය තුළින් මනා අධයාපනයක් පිරිනැමීම අපටග් ටමටහවරයි. ශිෂයයන්ටග්
අභිමත්ාර්ව සාක්ෂාත් කර ගැනීමට ඔවුන්ට උපකාර කිරීමට කැප ීම ිටටින කුසලත්ා පූර්ණ කීර්තිමත්
මහාචාර්යවුප, කථිකාචාර්යවුප, උපටේකයන් හා කර්මාන්ත්ට

විටේෂඥයන් ඇසුුප කිරීටේ අවස්වාව

ශිෂයයන්ට ලැටේ.
කැපීඨය ටපටනන ගුණාත්මකභාවටයන් යුත් ශිෂයයන් ටගොා නැංීමම KIU හි ඉලක්කය වන අත්ර KIU ආයත්නය
එහි ශිෂය ශිෂයාවන්ට අනාගත්ට

කරියාශී ර වයාපාරික නායකයන් බවට පත්ීමමට උපකාර කරයි.
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ටමම පීඨයඨය ිනණුේකරණ අධයනාංය, අටලවිකරණය අධයනාංය හා මානව සේපත් අධයනාංවලින්
සමන්විත් ටේ.

3.3

න්ැය

විදය න හ ඉංජිපන්රු විදය පීඨ

මෘදුකාංග ඉං (ටන්ුප විදයාව, කළමනාකරණ ටත්ොරතුුප පේධතිය හා පරිගණක ජ්ාල හා සයිබර්
ආරක්ෂාව යන පරධාන විෂය ධාරා තුළින් ටත්ොරතුුප හා සන්නිටේදන ත්ාක්ෂණය ඉටගනීමට KIU
ආයත්නට

පරිගණක විදයා හා ඉං (ටන්ුප විදයා පීඨයඨය මිනන් විශිේඨ අවස්වාවක් සලසා ටදයි. පරිගණක

අප ටලෝකට

අනාගත්ය බවට පත් ීම ඇති අත්ර දැනට පවත්නා ත්ාක්ෂණටයන් ඔේබට යෑමට ශිෂය

ශිෂයාවන්ට හැකි වන පරිිං කුසලත්ා හා දැනුම වැඩි ිංයුණු කළ හැකි වන පරිිං ටමම වැාසටහන් සැලසුේ
කර ඇත්. අනාගත් නිමැවුේකුපවන් හා නටවෝත්පාදකයන් වටයන් ඉස්මතු ීමමට ශිෂයයන් ටවත් වටිනා
අවස්වා සේපාදනය කර ටදනු ලබයි. වාාත්ම තනත්න හා උසස් ත්ාක්ෂණටයන් යුත් ටත්ොරතුුප
ත්ාක්ෂණික වැඩිිංයුණුීමේ පිළිබඳව ජදනික පදනන්න් ඉටගන ගැනීමට පරිසරයක් ටමම පාඨමාලා තුළින්
සැලසුේ කර ඇත්. එක් ටේන ාලාවකට සීන්ත් ශිෂය ශිෂයාවන් සංතයාවක් පමණක් ඇතුළත් කර
ගනින්න් ඔවුන්ට ලැබිය යුතු ඉහළම අවධානය ලබා ටදන අත්ර පරා ටයෝිනක පර්ට ෂණාගාර පහසුකේ ද,
සීමාවාිටක ස්වානගත් කිරීේ ද ශිෂයයින් ටවත් ලබාටදන අත්ර එම පහසුකේ ුකක්ති විීමමට ද එමඟින්
ටත්ොරතුුප ත්ාක්ෂණ කර්මාන්ත්ට

ටේගවත්භාවයට හා පරිසරයට වාාත් අනුගත් වූ උපාධිධාරීන්

වටයන් සංවර්ධනය ීමමට ද අප ආයත්නයට බඳවාගත් ශිෂය ශිෂයාවන්ට අවස්වාව සැලටස්.
ටමම පීඨයඨය මෘදුකාංග ඉං (ටන්ුප අධයනාංය, කළමනාකරණ ටත්ොරතුුප පේධති අධයනාංය හා
පරිගණක ජ්ාල හා සයිබර් ආරක්ෂාව පිළිබඳ අධයනාංවලින් සමන්විත් ටේ.

3.4

ධ්ය

ා හ භ ෂ් පීඨ

අධයාපන අංට

අධයාපනික අවස්වා වැඩි ීමමක් සමඟ, අධයාපනය හා භාෂා හැදැරීම ඉහළම ඉල්ලුමක්

ඇති ක්ටේත්ර බවට පත් ීම ඇත්. එබැවින් ටලොව වටා ශිෂයයන් භාෂාව ටමන් ම අධයාපනය ට අදාළ
පාඨමාලා හැදැරීමට අටේක්ෂා කරයි.
ගුුප වෘත්තිට

නියැ රමට අටේක්ෂා කරන පුේගලයන් හා එම ක්ටේත්රට

වෘත්තීය සුදුසුකේ ලබාගැනීමට

උනන්දුවක් දක්වන පිරිස් ටවනුටවන් අධයාපනය පිළිබඳ පාඨමාලා ඉලක්ක කරනු ලබයි.
ටගෝ රයකරණය ීමටේ පරතිලලයක් වටයන් හා භාෂා අධයනය තුළින් ටේශීය හා විටේශීය වටයන්
රැකියා අවස්වා ලබා ගත් හැකි ීමම ටේතුටවන් හා සවිස්ත්රාත්මක සන්නිටේදනට

ීම ඇති වන භාෂා

බාධක ජ්යගැනීටේ අරුදණින් භාෂා සේබන්ධටයන් ශිෂයයන් තුළ උනන්දුවක් ඇති වි තිටේ.
වර්ත්මානට , සන්නිටේදනය සඳහා අන්ත්ර්ජ්ාතිකව පුුමල් වටයන් භාවිත්ා කරන භාෂාව ඉංගරීිට
භාෂාව වන බැවින් අපටග් භාෂා ටදපාර්ත්ටේන්තුව ඉංගරීාිිට භාෂාව පිළිබඳව පාඨමාලා පිරිනමයි.
ටමම පීඨයඨය අධයාපන අධයානාංය, ටභ තික විදයා අධයනාංය, ජීව විදයා අධයනාංය හා ඉංගරීිට
අධයනාංටයන් සමන්විත් ටේ.

3.5

ස

ධි ධ්ය ා පීඨ

උපාධි නිබන්ධනය සේබන්ධටයන් කටයුතු කිරීම මිනන් හා ඉහළ ත්ත්ත්වට

පේචාත් උපාධි සුදුසුකේ

ලබාගැනීම මිනන් අදාළ ක්ටේත්රය පිළිබඳ වෘත්තීය පළපුුපේදක් සහිත්ව පරිපූර්ණ දැනුමක් ලබා ගැනීම
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ත්හවුුප කරන්න් පේචාත් උපාධි පිරිනැමීම පිළිබඳව උපාධි අධයයන පීඨයඨය මිනන් අවධානය ටයොුද කර
තිටේ.

4.0

ප් න

සංඛය න හ

4.1

ධ්ය ා

4.2

ධා්ය ා

්ණ

මණ්ඩල
්ණ

පු් ත

මණ්ඩලපේ සුදුසු
රප් න

මණ්ඩල

5.0 ලබ ැත හැකි ධපාකු


්ණ

හසු

රප් න

ම් සහ කුසලත

සංඛය නය 35 යි.
සංඛය නය 63 යි.

ම්

ල

නීමනත්ම යටිත්ල පහසුකේ ිටයල්ටලන් පරිපූර්ණ වූ පුස්ත්කාලට

ශිෂය ශිෂයාවන් සඳහා පරමාණවත්

ආසන පහසුකේ පවතී. ටමමිනන් විවිධාකාර ක්ටේත්රවලට අයත් ගරන්ව ලබා ගැනීමට හැකියාව පවතී.
එයට අමත්රව, ශිෂය ශිෂයාවන්ට හා ාස්ත්රඥයන්ට වාාත් පහසුටවන් ජ්ර්නල්, සඟරා, පුවත්පත්,
ඩීීමඩී, ඡායා පිටපත් ලබාගැනීටේ පහසුකේ, ටනොන්ටල් Wi-Fi පහසුකේ ආිංය ලබා ගත් හැකිය.



ත ා

ල න

ආපන ාලාව විවෘත්ව ත්බන ටේලාවන් - සාමානය ිංනවල ටපරවුප 7.30 ිටට ප.ව. 7.30 දක්වා සහ
අවයත්ාව මත් පැය 24 ම විවෘත් කරයි.
ආහාරවල ගුණාත්මකභාවය නිරන්ත්රටයන් අධීක්ෂණය කරනු ලබන අත්ර ඉත්ාම සාධාරණ න්ල
ගණන්වලට විවිධාකාර පරාසවල ආහාර ලබා ටදයි.



නය

ම්

ල න

නීමනත්ම ත්ාක්ෂණය අනුව ඉිංකළ නීමන උපකරණවලින් පරිපූර්ණ වූ වයායාේ ාලාවක් පවතින
අත්ර ශිෂයයන්ට රීර ක්තිය නිටරෝ කව පවත්වා ටගන යාම සඳහා වෘත්තීය මේටටේ
පුහුණුකුපවකු ද ලබා ීම තිටේ.



පන්න ිස

ැ ර

දළ වටයන් කි.මී. 1.5 ක් අරයක් තුළ ටන්වාිටකාගාර පහසුකේ සලසා ඇති අත්ර ඉල් රම හා
ටත්ෝරාගැනීම මත් ටන්වාිටකාගාර ලබා ීමම පිළිබඳව සලකා බලනු ලබයි.



වනදය ම්ය් ථම ා
ජවදය මධයස්වානය සතිට

ිංනවල ටප.ව. 7.30 ිටට ප.ව. 6.30 දක්වා විවෘත්ව ත්බන අත්ර

ටසනසුරාදා ිංනවල ටප.ව. 7.30 ිටට ප.ව. 1.30 දක්වා ද විවෘත් ව ත්ැටේ.



නය ැ ර
CCTV කැමරා, Wi – Fi, DMX ආටලෝකකරණ පේධති, JBC ේද පේධති, ඉහළ ත්ාක්ෂණට

පාලක

කාමරය සහ බහුවිධ භාවිත්ය සඳහා ලබාගත් හැකි සුව පහසු ආසන සහිත්ව වාාත්ම තනත්න
ත්ාක්ෂණය අනුව ඉිං කරන ලද රවණාගාරයක් ද පවතී.



න්ැය

විදය ැ ර

පරිගණක විදයාගාරය යාවත්කා රන කළ පරිගණක, නීමනත්ම පරිගණක ුදද්රණ යන්ත්ර හා ස්කෑනර්
සමඟ ිටයලු උපකරණවලින් පරිපූර්ණ ටේ. රී ලාංකික උසස් අධයාපන ආයත්නයක ජ්පාන ත්ාක්ෂණය
සහිත් වාාත්ම උසස් ටත්ොරතුුප සන්නිටේදන ත්ාක්ෂණික පහසුකේ සැපටයන පරිගණක
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විදයාගාරය වටයන් ිංවයිටන් වැඩිම ටේගය සමඟ ටරෝ ආබෑන් ආ සේබන්ධත්ා කීපයක සහාය
ලැටබන වාාත්ම තනත්න ිටන්ටකෝ ජ්ාල උපකරණ ටමම පරිගණක විදයාගාරට

ීම ශිෂයයන්ට ලබා

ගත් හැකිය.



විදය ැ ර
ිටයලූ ආධාරක පේධති හා මානව සේපත් සහිත්ව පරිපූර්ණ වටයන් උපකරණ සපයා ඇති තනත්න
විදයාගාර පහසුකේ ලබා ගැනීටේ අවස්වාව ශිෂයයන් සතු ටේ.



විපා ද ් න ද
කන්ටුවක් මිනන් මඟ ටපන්වන විටනෝදාස්වාද සමාජ්ය විේවවිදයාල ජීවිත්ට

සුන්දරත්වය අත් විඳින

අත්රතුර කුසලත්ා හා සහජ් දක්ෂත්ා වැඩි ිංයුණු කරගැනීම සඳහා වසර ුදුමල්ටල් විෂය බාහිර
කරියාකාරකේ රැසක් සඳහා නායකත්වය සපයයි.



ධ්ය ා

මර

ත්නි පුේගල අධයයනවල හා ක්ඩාායේ අධයයනවල අත්දැකීේ ලබා ගැනීමට ිටයලු පහසුකේ ලබා ීම
ඇති අධයයන කාමරවල පහසුකේ ලබා ගැනීමට ශිෂය ශිෂයාවන් ිංරිගන්වනු ලබයි.



ළඳරුනන් සඳහ දින සුරැකුම්
ටදමාපියන් අප ආයත්නට

මර

ශිෂයයකු බවට පත්ීමටේ ීම ටහෝ ත්ුපණ දුපවන් ිටටින විේව විදයාලට

අධයයන කාර්ය ම්ඩාල සාමා (කයකුට ටහෝ ඔවුන්ටග් ටස්වයට අගය එකතු කිරීමක් වටයන් ටමම
අවස්වාව පරටයෝජ්නයට ගැනීමට හැකි ටේ.

6.0 විෂ්

බ හිර

ි



පිහිණුේ ත්ටාකය



කරීාාපිටිය



විවෘත් පරටේ



ශ්රවණාගාරය

ර

ම් සඳහ
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හසු

ම්
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ී ලං

ත ක්ෂ්ණි

ක්ෂණික ඇමතුේ:
011-2100500

සරසවි

සම්බන්්

ර ැත හැකි ත

ර

ැක්ස්:
011-2087057

071-1100500

ටවේ අාවිය:

විදුත් ත්ැපෑල:

www.sltc.edu.lk

info@sltc.edu.lk

තාතුර

ාම

විදු

තැ ෑල

සභාපති

රං (ත් ජී. ප බිටංහ මයා

ranjithr@sltc.edu.lk

උපකුලපති

අටෝක ටපොල්පිටිය මයා

ashokap@sltc.edu.lk

ටල්තකාධිකාරි

පබසරා අමරවර්ධන න්ය

pabasaraa@sltc.edu.lk

මූලයාධිකාරී

මටේේ ද ිටල්වා මයා

maheshs@sltc.edu.lk

මාර්ටගෝපටේ ුපවන් රණතුංග මයා

ruwandr@sltc.edu.lk

වෘත්තීය
නිලධාරි

ශිෂය සේබන්ධීකාරක

වුපණි ටපටර්රා න්ය

warunip@sltc.edu.lk

කුේණි තිලකරත්න න්ය

kushnit@sltc.edu.lk

ඉං (ටන්ුප විදයාංය
ශිෂය සේබන්ධීකාරක

ත්ාක්ෂණ විදයාංය
බාලිකා
ටන්වාිටකාගාර චන්ද්රා පිලපිටිය න්ය
පාලිකා
බාලක ටන්වාිටකාගාර පාලක නුවන් සංජීව මයා

nuwanr@sltc.edu.lk
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පිහිටීම
් ා විශ්නනවිදය ල : රී ලංකා ත්ාක්ෂණ විේවවිදයාලය, ඉංිනරිය පාර, පාදුක්ක.
ිසටි

ැම් ් : රී ලංකා ත්ාක්ෂණ විේවවිදයාලය0 ටේ 60 ටේස් එක්ස්පර්ේ ිටාිටි0 මරදාන0 ටකොළෙ 10

1.0

ී ලං

ත ෂය විශ්නනවිදය ල

රී ලංකා ටටලිටකොේ පීඨයඑල්සී ආයත්නයට පූර්ණ අයිතිය හින් එහි උප ආයත්නයක් වන රී ලංකා
ත්ාක්ෂණ සරසවිය (SLTC) විේවවිදයාල පරතිපාදන ටකොන්ෂන් සභාටේ (UGC) පිළි ගැනීමට ලක් වූ උසස්
අධයාපන අමාත්යාංට බලය ලත් අේවිතීය උපාධි වැාසටහන් සහ පරටේයන් සලසා ටදනු ලබන
පූර්ණ වටයන් ටන්වාිටක අධයාපනයක් ලබා ටදන, සංස්වාපිත්ව බලගැන්වුනු එකම අස්තිත්වය ටවයි.
රී ලංකා ටටලිටකොේ පීඨයඑල්සී ආයත්නටයහි උප ආයත්නයක් ටලස විදුලි සන්නිටේදන සහ ඩි (ටල්
යටිත්ල පහසුකේ අමාත්යාංය යටටත් රජ්ය සමඟ ක්තිමත්ව සේබන්ධ ීමම තුළින් සහ විටේෂඥ
කළමනාකරණය තුළින් අපි සවිබලගැන් ීම ිටටිුද.
උසස් ටපළ විශිේට පරතිලල ටපන්වන සෑම ශිෂය ශිෂයාවකටම පරදානය කිරීමට සැලසුේ කරනු ලබන
ඉං (ටන්ුප සහ ත්ාක්ෂණ කුසලත්ා පදනේ වූ ශිෂයත්ව සමඟ සුවිටේෂි වටයන් සැලසුේ කරන ලද
අපටග් ඉං (ටන්ුප සහ ත්ාක්ෂණ උපාධි වැාසටහන් ජ්ාතික සහ ලන්ාන් උසස් ටපළ විභාගවලින් ඉහළ
පරතිලල ලබා ගත් ශිෂය ශිෂයාවන්ට මහඟු අවස්වා සලසා ටදයි. සැබෑ වෘත්තිකයන් බිහිකිරීම අභිලාෂය
කර ගත් පර්ට ෂණ විේවවිදයාලයක් ටලිටන් රී ලංකා ත්ාක්ෂණ විේවවිදයාලය, අපටග් වැාසටහන්වල,
ටස්වාවල, සහ පර්ට ෂණ පරතිලලවල උපරිම ගුණාත්මක බව ත්හවුුප කිරීම සඳහා ගත් හැකි ිටයලුම
පියවර ගැනීමට තීරණය කර ඇත්.
පූර්ණ ටන්වාිටක විේවිදයාලයක් ටලස ිටයලුම නීමන අංටගෝපාංගයන්ටගන් සහ ටස්වාවලින් සමන්විත්
සුවපහසු නවාත්ැන් පහසුකේ ද ලබා ීමමට අපි කටයුතු කරන්ටනුදා. බහුවිධ කරී ාා සංකීර්ණයකින්,
රංගපීඨයඨයකින්, ශිෂය පරජ්ා මධයස්වානයකින්, ව
ර ණාගාරයකින්, සහ කරීාා පිටිවලින් පරිපූර්ණ වූ
අක්කර 34 ක් පුරා පැතිුපණු පරිරයක් තුළ සැබෑම උපාධි අටේක්ෂක ජීවිත්යක් අප ශිෂය ශිෂයාවන්ට
ගත් කිරීමට අවස්වාව සැලටසයි.

0.0 ශිෂ්ය ය

ප

නා

ම

ටප

ලබ පදා ස

ධි

ඨම ල

1.

විදුත් සහ බල පේධති ඉං (ටන්ුප විදයාව පිළිබඳ විදයාටේීම ටග රව උපාධිය

2.

විදුත් සහ ඉං (ටන්ුප කළමනාකරණ ඉං (ටන්ුප විදයාව පිළිබඳ විදයාටේීම ටග රව උපාධිය

3.

විදුත් සහ විදුලි සංටේ ඉං (ටන්ුප විදයාව පිළිබඳ විදයාටේීම ටග රව උපාධිය

4. ත්ාක්ෂණටේීම විදුත් ටග රව උපාධිය
3.0

පීඨ

3.1

ඉංජිපන්රු විදය ං

:

ඉං (ටන්ුප විදයාංය මිනන් රටේ විශිේඨත්ම සහ වාාත් විවිධාං කකරණයකින් යුත් උපාධි වැාසටහන්
ලබා ීමම සඳහා ටයොුද ීම ඇති අත්ර ිටේ අවුුපදු විදයා උපාධිය ද ටමම විදයාංය මිනන් පිරිනමනු ලබයි.
වර්ත්මානට
ීම ටමම අංටයන් පූර්ණකා රන සහ න්ර වැාසටහන් පවත්වන්න් ිටසුන් සහ
වෘත්තිකයන් ටදපිරිසටම උපාධි ලබා ලැනීමට අවස්වාව සලසා ටදයි.

102

3.2 ත ක්ෂ්ය විදය ං

:

සෑම කර්මාන්ත්යක්ම එනේ ඖෂධ කර්මාන්ත්ට ිටට කෘෂිකර්මාන්ත්ය දක්වා, අධයාපනට ිටට
බැංකුකරණය දක්වා ත්ාක්ෂණට බලපෑමට නතුව ඇති අත්ර එබැවින් ත්ාක්ෂණටේීම පර ජ්ාව පමණක්
සංතාටවන් සහ වැදගත්කටමන් වර්ධනය වනු ඇත්. ත්ාක්ෂණික සහ කළමනාකරණ යන පසුබිේ
ටදටකහිම සුසංටයෝජ්නයක් සහිත් සුපරීක්ෂකවුපන් සහ කළමනාකුපවන් අවය වන වයාපාර හා
කර්මාන්ත්යන්හි ත්ාක්ෂණටේීමන් සඳහා දැඩි අවයත්ාවක් පවතී. පළුද ිංන ිටට ත්ම රැකියාවට දායක
ීමමට ත්ාක්ෂණ උපාධිධාරීන්හට ඇති හැකියාව ඔවුන්ටග් වටිනාකම ඉහල නංවනු ලබන අත්ර ඉහළ
නිපුණත්ා, ඉහල වැටුේ සහ ඉහළ ඉල්ලුම සහිත් වෘත්තීය ිංයුණුව සේබන්ධටයන් මනා පරවණත්ාවක්
සහිත් වෘත්තීයමය වටයන් පරතිලාභ ලබා ටදන රැකියා අවස්වාවන් ලබා ගැනීමට ඔවුන්ට අවකාහ
සලසා ටදයි.

4.0 ප් න

මණ්ඩල

සහ

්ණ

මණ්ඩලපේ සුදුසු

ම් සහ

ළපුරුද්ද

4.1 අධයයන කාර්ය ම්ඩාලය (ටස්වක සංතයාව): 70
4.2 අනධයයන කාර්ය ම්ඩාලය (ටස්වක සංතයාව): 30
5.0 ධපාකු

හසු

ම්

5.1 ාන තැන්

හසු

ම්

ිටයලුම ිටසුන්ට විේවවිදයාලය මිනන් ටන්වාිටක පහසුකේ ලබා ටදන අත්ර අපටග් ටන්වාිටකාගාර
යාබද නානකාමර සහිත් පුුපෂ සහ කාන්ත්ා ටලස ටවන් කරන ලද නිදන ාලාවලින් සමන්විත් ටවයි.
සෑම ිටසු ිටසුවියකටම ටසෝදා මිංන ලද නැවුේ ඇඳ ඇතිරිලි ලබා ටදයි.
ටභෝජ්නාගාරය පරධාන කාර්යාල ටගොානැිනල්ල සමීපට
ආහාර එහි ීම ලබාගත් හැකිය.

පිහිටා ඇති අත්ර ිටසුන්ට ටස තයාරෂිත්

ශිෂයයන් සඳහා ලබා ටදනු ලබන ටස්වාවලට පහත් දැක්ටවන ටස්වා ද ඇතුළත් ටවයි.


ටන්වාිටකාගාර පාලිකාවක ටස්වට

නියුක්ත් කර තිී ම



හිංිට අවස්වා පරවමාධාර



විදුලිය



ශිෂය ශිෂයාවන් සඳහා 24 පැට ම ආරක්ෂාව සැපීමම



පිාිරිිටදු කිරීටේ ටස්වා



ටරිංපිළි පිරිිටදු කිරීටේ ටස්වාව

5.2 ශිෂ්ය රථම ැ ල
අප දන්නා පරිිං අටේ ිටසුන්ට විශිේට බස්රව ටස්වාවක් මඟින් පරධාන නගරවලට පිවිසීමට සහ
නගරවල ිටට පැමය මට හැකි නිසා නිත්රම ඔවුන්ට රවගාලක අවයත්ාවයක් ඇති ටනොටවයි. එටස්
වුව ද, අප සතුව පරමාණවත් ත්රේ රව ගාල් කිරීටේ ඉාකා පවතින අත්ර ත්මන්ටග් වාහනවලින්
පරවාහණ කටයුතු ිටදුකර ගැනීමට අවය ිටසුන්ට එම අවස්වාව ලබාීමම ත්හවුුප කිරීම සඳහා
ඔවුන්ට ටනොන්ටල් රව ගාල්කිරීටේ බලපත්රයක් ලබාගත් හැකිය.
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ී ලං.ත ංවි.වි. ිසසුන්ට :


විේවවිදයාලය තුළ සහ සමාජ්ීමය හා ඉටගනුේ කටයුතු කරන ටබොටහෝ ස්වානවල ීම වයි- යි
සඳහා පරටේ විය හැකිය.



විේවවිදයාලය තුළ ීම ටත්ොරතුුප ත්ාක්ෂණ ජ්ාලයට සේබන්ධ වන ඉහළ කලාප පළල රැහැන්
සබඳත්ාවලට පරටේ විය හැකිය.



ිටසුන්ටග් විදුත් ත්ැපැල් ලිපින සහ ිංන දසුන සහිත් විේවවිදයාලට

විදුත් ත්ැපෑලට ිටසුන්ට

පරටේ විය හැකිය.


විේවවිදයාලය තුළ කරන කටයුතු ගබාා කිරීම සඳහා ආරෂිත් ටප ේගලික ගබාාකරණ
අවකාවලට ිටසුන්ට පරටේ විය හැකිය.



ිටසුන්ටග් පාඨමාලා සහ විභාග කාලසටහන් සඳහා ඉටගනුේ කළමනාකරණ කර මයක් පිළිබඳ
ිටසු ටපෝටලයකට ිටසුන්ට පරටේ විය හැකිය.



පුස්ත්කාලට

ටපොත් රැටගනයාම සහ කියීමම සඳහා ිටසුන්ට පරටේ විය හැකිය.



මයිටක්රොටසො ඉේ ඔෆිස් ඇතුුම පුුමල් පරාසයක අධයයන, වයාපාර, සහ ටබොටහෝ ටයදවුේ සහිත්
පරටේයත්ා මෘදුකාංග ටප ේගලික පරිගණකවල ස්වාපනය කර ගැනීමට ටහෝ අවය පරිිං
ධාවනය කිරීම සඳහා ිටසුන්ට පරටේ විය හැකිය



පුස්ත්කාලට , අධයයන පරීක්ෂණාගාරවල, සහ ටදපාර්ත්ටේන්තුවල 24/7 විවිධ පරටේයත්ා
සහිත් ටප ේගලික පරිගණකවලට ිටසුන්ට පරටේ විය හැකිය



ලැේටටොේ ණයට ීමටේ ටස්වයට පරටේ ීම ිටසුන්ට නිත්රම ඔවුන්ටග්ම ලැේටටොේ පරිගණක
රැටගන ඒටමන් වැළකිය හැකිය.



විේවවිදයාලය පුරාම ටබොටහෝ ස්වානවල තිටබන ුදද්රණ යන්ත්රවලට පුුමල් පරාසයක
ටප ේගලික ආේපන්නවලින් ුදද්රණය සඳහා ටල්තන යැීමටේ පහසුකම සහ

ඕනෑම

ිටසුටවකුටග් ුදද්රණ යන්ත්රයකින් ුදද්රිත් පිටපත් ලබා ගැනීම සඳහා ිටසුන්ට පරටේ විය හැකිය


ටනොන්ටල් මාර්ගගත් ටහෝ ුදහුණට- ුදහුණ ටත්ොරතුුප ත්ාක්ෂණ පුහුණු සඳහා ිටසුන්ට පරටේ
විය හැකිය.

5.3 ිසසුන්ට ජීන

වීපම් දී සහ ධ්ය

රී ලංකා ත්ාක්ෂණ විේවවිදයාලට

ා

ලැබීපම් දී ස

ර කිරීම

ීම ිටසුන්ට ිටය අධයාපන කටයුතුවල ීම ඔවුන්ට අවය ිටයලුම

සහාය ලබා ගත් හැකියි. රී ලංකා ත්ාක්ෂණ විේවවිදයාලය විිටන් ලබාටදන ටස්වා කිහිපයක් නේ
ටත්ොරතුුප ත්ාක්ෂණය සඳහා පිවිසීමට අවස්වාව, පරමාණවත් අධයයන සේපත්, විේවවිදයාලය තුළ
ටස තය ආරක්ෂණය, සහ ජ්ාත්යන්ත්ර සහාය ලබාීමම යනාිංයයි.

5.4 පතොරතුරු ත ෂය ප් න එක
ආසන්න වටයන් එකවර 300 ටදටනකුට භාවිත්ා කළ හැකි වන පරිිං බිඳවැටීේවලින් ටත්ොරව සහ
එකිටනකට ඇන්ය මකින් ටත්ොරව රැහැන් රහිත් අන්ත්ර්ජ්ාල ආවරණයකින් ටමම පරීක්ෂණාගාරය
සන්නේධ කර ඇත්. පරීක්ෂණාගාරය තුළ ිටසුන්ට සුහදශීලි පරිසරයක් නිර්මාණය කරන්න්
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ටේකයන් විිටන් කාර්න්ක පරන්තිට

මෘදුකාංග භාවිත්ා කරනු ලබයි. ටමම ටස්වාවලට අමත්රව.

ඕනෑම ස්වානයක ඕනෑම ටේලාවක අධයනය කටයුතු ිටදු කිරීම සඳහා අවස්වාව සලසා ටදන ගතික
පාඨමාලාවලින් සපිරි ටප ේගලික ටවේ අාවි නිර්මාණය කර ගැනීමට කථිකාචාර්යවුපන්ට
අවස්වාව සලසා ටදන මාර්ගගත් ඉටගනුේ කළමනාකරණ පේධතියක් පවත්වාටගන යාටේ වගකීම
ද ටමම සරසවිය මිනන් දරනු ලබයි.

5.5 පු් ත

ල

විේවවිදයාලට

ඇති ටමම අංග සේපූර්ණ පුස්ත්කාලය අත්ඩාවම පුුමල් කරන්න් පවතින අත්ර

නිර්ටේශිත් ටපොත් අත්ඩාව එකතු කිරීටේ කටයුතු ද ිටදුා කරනු ලබයි. ඉටගනීේ කටයුතුවලට සහාය
ීමම සඳහා විවිධාකාරට

ඉටගනීේ කලාප සැලසුේකර තිටබන අත්ර ිටසුන්ට සමූහ වටයන් එකතු

ීම සාකච්ඡුාා කිරීටේ අවකා ද, නිහඞව හා නිදහස්ව අධයාපන කටයුතු කිරීමට අවය ිටසුන්ට
එවැනි අවකා ද සකස් කර ඇත්. අපටග් පුස්ත්කාලය රැාහැන් රහිත් නීමනත්ම මාර්ගත්
ත්ාක්ෂණටයන් ද, කියීමටේ සහ අධයයන අංටගෝපාංගයන්ටගන් ද සමන්විත් ටවයි.

5.6 ඉපලක්පරොිර

ඉංජිපන්රු විදය

රීෂය ැ ර

ටමම අතිනීමන පරීක්ෂණාගාරය, වැාසටහන් පහසුටවන් කරියාත්මක කිරීමට අවය කරන ඩි (ටල්
ගබාාකරණ ඔිටලස්ටකෝප, නයාය උපටේක සහ සංඥා ජ්නක වැනි අනිවාර්ය ඉටලක්ටරොනික
ආේපන්නවලින් සන්නේධ කරනු ලැබ තිටේ.

5.7

හ

ිටසුන්ටග්

ැනැ

ම, ස පද්

ා සහ ම ාිස

පසෞඛය

ඕනෑම ටප ේගලික ටහෝ මානිටක ගැටුමවල ීම ඔවුන්ට උපකාර කිරීම සහ එම ගැටුම

විසඳා රම සඳහා රහසය ටස්වාවක් ටනොන්ටල් ලබා ටදයි. ටමටත්ක් ගත් කළ ජීවන කරමය ටවනස්ීමම
ටේතුටවන් සහ නිවිටන් බැහැරව ිටටීම ටේතුටවන් ඇති වන ගැටුම සහ අටනකුත් ටප ේගලික ගැටුම
පිළිබඳව මනා අවටබෝධයක් අප සතුව ඇති අත්ර එවැනි ගැටුම මඟ හරවා ගැනීම සඳහා සහ පූර්ණ
අධයයන හා ටප ේගලික හැකියාවන් ගැන ස්වකීය විේවාසය ඉහළ නංවා ගනින්න් විේවවිදයාල ජීවිත්ය
සතුටින් ගත් කිරීමට ිටසුන්ට උපකාර කිරීමට ිටයුමම පරයත්න දරනු ලබයි.

5.8 පසෞඛය රැ
විේවවිදයාලට

නරය සහ

ජවදය මධයස්වානය ටන්වාිටක ජවදයවරටයකු ද සමඟ ිටසුන්ටග් මූලික ජවදය

ගැටුමවලට පරතිකාර කිරීම සඳහා විවෘත්ව පවතියි. ිටසුන්ටග් අටනකුත් ජවදයමය ගැටුම සඳහා ඔවුන්
විේවවිදයාලය ආසන්නට

පිහිටි නීමනත්ම පහසුකේවලින් සමන්විත්, පුුමල් පරාසයක ජවදය ටස්වා

සපයන සුවිටේෂි ජවදය ටස්වා මධයස්වානයක් වන ජීවක ජවදය මධයස්වානයට ටයොුද කරනු ලබයි.
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5.9 ශිෂ්ය

ටයුතු ම්ය් ථම ා

ිටසුන්ට නිදහස්ව, ස්වාධීනව සහ විේවාසනීය ටලස උපටදස් හා මාර්ටගෝපටේ ලබාටදන කාර්ය
ම්ඩාලයකින් සහ නිලධාරීන්ටගන් සැදුේ ලත් වෘත්තීයමය ක්ඩාායමක් රී ලංකා ත්ාක්ෂණික
සරසවිය සතුව පවතී. අධයයන පහසුකේ නවාත්ැන් පහසුකේ, සුබසාධන, මූලය, පාරිටභෝිනක හා
ටස්වා නියුක්තිය යන අං වලින් ිටසුටවකු වටයන් ුදහුණ ීමමට ිටදු විය හැකි ගැටුම විසඳා ගැනීමට
අපි ිටසුන්ට උපකාර කරන්ටනුදා. අප සරසවිය තුළ ඇති උපටේන මධයස්වානටයන් විදුත් ත්ැපෑල,
දුරකවන ටහෝ ුදහුණට - ුදහුණ හුද ීම ිටසුන්ට ටස්වා ලබා ගත් හැකිය.

5.10 තරෂ න
පරධාන ටගොානැිනල්ල ටන්වාිටකාගාරය ඇතුුම සමස්ව පරිරට ම ආරක්ෂාව සෑම විටම මනාව
පවත්වාටගන යනු ලබන බව රී ලංකා ත්ාක්ෂණික සරසවිය ත්හවුුප කරනු ලබන අත්ර අපටග්
විේවවිදයාලය ිටසුන් සඳහා සුරෂිත් ස්වානයක් වටයන් පවත්වාටගන යාමට අපි දැඩි ටස් ටවටහස
ීම කටයුතු කරුද. 24/ 7 සී.සී.ටි.ීම කැමරා, ුදර සංචාර, 24/7 හිංිට ක්ෂණික ඇමතුේ අංක අප විිටන්
කරියාත්මක කරනු ලබන අත්ර ඕනෑම හිංිට අවස්වාවක ීම ශිෂය සේබන්ධීකරණ නිලධාරියාව සෘජුව
හුද ීමටේ අවස්වාව ද ිටසුන්ට සලසා ීම ඇත්.

5.11 තබ ධිත ිසසුන් සඳහ ප් න
අනාගත්ට ීම විේව විදයාලයට ඇතුළත්වන ිටසුන්ට පහසුකම සැලසීමට අපි උපරිම උත්සාහයක්
දරුදග පුුමල් වු පරාසයක අවයත්ාවයන් සපුරා රම සඳහා පරටේීමටේ පහසුකේ සැලසීම සහ
සහායක ත්ාක්ෂණ ටස්වා පිළිාිබඳ අවයත්ා සපුරා රම සඳහා නිලධාරින්ටගන් හා ටස්වාවලින් රී ලංකා
ත්ාක්ෂණික සරසවිය සූදානේ කරනු ලැබ ඇත්. අපටග් ශිෂය සේබන්ධීකරණ නිලධාරියා හා කාර්ය
ම්ඩාලය එවැනි ිටසුන් සාදරටයන් පිළිගැනීමට සහ ඔවුන්ට අවය පරිසරය සකස් කර ීමමට, ඔවුන්
ටවනුටවන් ටපනී ිටටීමට, ඔවුන්ට උපකාර කිරීම සහ අධයන ටස්වා ලබාීමමට ද සුදානන්න් ිටටිති.

6.0

විෂ්

බ හිර

ි

ර

ම් සඳහ

හසු

ම්:

6.1 ධපේ සම න
අප විිටන් ශිෂය සමාජ් හත්රක් හදුන්වා ීම ඇති අත්ර සෑම ිටසුටවකුම රී ලංකා ත්ාක්ෂණික සරසවියට
ඇතුළත් කර ගන්නා අවස්වාටේීම ඔහුට ටහෝ ඇයට නිවාසයක් ලබා ටදනු ලබයි. ටමම සමාජ් නිවාස
සෑම ිටසුටවකුටම ිටය ටප ේගලික හා වෘත්තීය හැකියාවන් වර්ධනය කර ගැනීමට සහ කරී ාා, පරජ්ා
ටස්වා, ත්රඟ යනාිං විවිධ විෂය පරිබාහිර කරියාකාරකේවල ටයටදන්න් ශිෂය පරජ්ාව තුළ අටනෝනය
සබඳත්ා ටගොානගා ගැනීමට ටමය ටේිංකාවක් වටයන් කරියාත්මක වනු ඇත්.
ටමම ශිෂය සමාජ් ඇලන්, ඇල්බේ, අයිටසක් සහ නිටකොලා යනුටවන් හඳුන්වනු ලබයි. ටමම නේ
ටත්ෝරාටගන ඇත්ටත් විදයාත්මක විේලවයක් ිටදු කිරීම උටදසා විාල ටමටහවරක් කළ ටරේේඨ
පුේගලයන් ටවත් ටග රව කිරීමක් වටයනි.

6.2

ල න හ සං් 

ෘතිප

කලාව හා සංස්කෘතිය ගටේෂණය කිරීම සඳහා සුවිසාල අවස්වා පරමාණයක් රී ලංකා ත්ාක්ෂණික
සරසවිය මිනන් ලබා ටදයි. රී ලංකා ත්ාක්ෂණික සරසවිට

කලා කවය මඟින් නිර්මාණශිලිත්වය,

අභිනය සහ කලාත්මක ගටේෂණ ිටදු කිරීම ිංරිමත් කරනු ලබන අත්ර, කලාව අටේ ඉං (ටන්ුපවන්
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සේපත්වලින් සපිුපණු පුේගලයන් ටලස සමාජ්ගත් කිරීමට උපකාරයක් වන බවට පරබල සාෂි ද සපයා
ගත් හැකිය

මෑත

දී ිසදු

රා ලද

ි

ර

ම්:

6.2.2

ධේශිල්පාගමනය- රී ලංකා ත්ාක්ෂණ විේවවිදයාලට

6.2.2

රී ලංකා ත්ාක්ෂණ විේවවිදයාලට



6.3

වාර්ෂික ටපොටසොන් වැාසටහන

වාර්ෂික ජත්ටපොන්ගල් උත්සවය

”එල් න්ස්ටිටකෝ 2017” - අවසන් මහා ත්රඟය

ීඩ

රී ලංකා ත්ාක්ෂණ විේවවිදයාලට

සෑම උපාධි අටේක්ෂකුම ඇලන්, ඇල්බර්ටි, අයිටසක්, සහ නිටකොලා

යන ශිෂය සමාජ් අත්ටරන් එකකට බඳවා ගන්නා අත්ර ිටයලුම කරීාා කරියාකාරකේ ටමම සමාජ් අත්ර
පවත්වනු ලබයි. අධයයන කරියාකාරකේ සෑම විටම ඉත්ාමත් වැදගත් වන අත්ර කරීාාව ශිෂයයන්ටග්
චරිත්ය ටගොා නැ කටමහිලා පරධාන කාර්යභාරයක් ඉටු කරයි. රී ලංකා ත්ාක්ෂණ විේවවිදයාලය
විටනෝදාස්වාදය, ත්රඟකාරිත්වය, නායකත්වය, ක්ඩාායේ හැඟීම සහ ාරීරික

ටයෝගයත්ාවය

වර්ධනය කිරීම සඳහා විේව විදයාලය තුළ කරීාාව පරවර්ධනය කිරීම සඳහා හැකි සෑම පරයත්නයක්ම
දරයි.
බැ ආන්න්ටන් කරීාාංගනයක්, එළිමහන් කරිාා පිටියක්, සහ ටනොන්ටල් කරිාා කළ හැකි කරීාාගාරයක් විේව
විදයාලය සතු ටවයි. ිටසුන්ට මනා පුහුණුවක් ලබා ීමම සඳහා මඟ ටපන්ීමමට පුහුණුකුපවන් සහ
උපටේකයන් ටයොදවනු ලැබ ඇත්. අපටග් ිටසුන් සෑම ආකාරයකම දක්ෂයන් බවට කිරීමට අධයයන
කරියාකාරකේ පමණක් පරමාණවත් ටනොවන බව අප ත්රට ම විේවාස කරන බැවින් සෑම ිටසුටවකුම
අන්ත්ර්සමාජ් කරිාා කරියාකාරකේවලට සහභාිනීමම සඳහා උනන්දු කරවනු ලබයි.
කරිාාවලට

සහභාිනීමටමන්

ක්ඩාායමක

ටහෝ

සුදහයකට

අයත්වන

බවට

සහ

ඒවාටයහි

සාමා (කටයකු වන බවට හැඟීමක් ඇති කරනු ලබයි. ිටසුහු ඔවුන්ටග් ශිෂය සාමා (කයන් සමඟ
සුහදශිලි ආකාරටයන් අටනයෝනය සබඳත්ා පවත්වති. ඔවුහු ඔවුන්ටග් ක්ඩාායටේ සහකුපවන්ටග්
අවයත්ා ගැන සැලකිල්ලක් දැක්ීමමට සහ එකිටනකාට ගුප කිරීමට සහ එකිටනකා හා සහටයෝ කව
කටයුතු කිරීමට ඉටගන ගනිති. ඔවුහු එකට වැා කරති. කාලය හා අටනකුත් සේපත් ටබදා ගනිති.
ක්ඩාායමක් වටයන් සාර්වකත්වට ීම හා අසාර්වකත්වට ීම එකට එක්ීම කටයුතු කිරීමට
ටපළටෙති. ටමම අටනයෝනය සබඳත්ා ටමම විේවවිදයාලට

ශිෂය සාමා (කයින් අත්ර දැඩි බැීමමක් ඇති

කිරීමට සහ ිංගුකා රන න්ත්රත්වයක් ඇතිකිරීමට උපකාරි ටවයි. එයින් ිටසුන්ට වාාත් සමාජ්ශි රීමමට
හා කරියාකාරී චරිත් බවට පත්ීමමට සහ ඔවුන්ටග් ආත්ම විේවාසය ටබොටහෝ ටසයින් වැඩි කිරීමට
පුුමවන.
කරිාා ක්ඩාායමකට බැඳීමට සහ කරීාාවක් කිරීමට කුපණාකර සමාජ් කන්ටුටේ කරිාා නායකයා
අමත්න්න.

ශිෂ්ය සංැම්
6.4.1 ශිෂ්ය ධන්ත්ණ

ි

සංැම

රSISය

ශිෂය අන්ත්ර්කරියා සංගමය (SIS)0 ශිෂය පරජ්ා 500 කට වාා නිටයෝජ්නය කරන පරුදතත්ම ශිෂය සුදහය
ටවයි.
ටමහි සංවිධානාත්මක වුහය, විේවවිදයාලට
අපක්ෂපාතී

සහභාිනත්ව

ජ්න්ද

පරකා

ිටයලුම ිටසුන්ටග් සහභාිනත්වටයන් පැවැත්ටවන

කිරීටේ

107

කරියාවලියක්

මඟින්

ටත්ෝරා

ගනු

ලබන

සභාපතිවරටයකුටගන්,

උප

සභාපතිවරටයකුටගන්,

ටල්කේවරටයකුටගන්

සහ

භා්ඩාාගාරිකවරටයකුටගන් සමන්විත් ටවයි. ශිෂය අන්ත්ර්කරියා සංගමය ිටසුන්ටග් අධයයන හා
අනධයයන කරියාකාරකේ සේබන්ධීකරණය කිරීටේීම වැදගත් කාර්යභාරයක් ඉටු කරයි. එහිීම
නිරීක්ෂණ, අදහස් දැක්ීමේ හා ටයෝජ්නා පරටයෝජ්නවත් ආකාරයට ඉිංරිපත් කරනු ලබයි. ත්වද, ටමම
සංගමය එහි නිලධාරි ම්ඩාලයට බාහිර සමාජ්වල අභිටයෝගවලට ුදහුණීමමට ඔවුන් මනාව හැා
ගැටසන පරිිං ඔවුන්ටග් නායකත්ව හා කළමනාකරණ කුසලත්ා වර්ධනය කර ගැනීමට අවස්වාව
සලසා ටදයි. ටමම ශිෂය අන්ත්ර්කරියා සංගමට

දැක්ම වන්ටන් ”ඉත්ා පවිත්ර වු හැඟීටමන් විේවයට

විටේෂඥයන් නිර්මාණය කිරීම” යන්නයි.

ශිෂ්ය ධන්ත්ණ

ි

සංැමපේ පමපහනර

”වගකියයුතු සහභාිනත්ව, සදාචාරාත්මක සහ ස්වාධින පුේගලටයකු ටලස පිළිගත්, පරස්ව පරතිලල
ලබා ගත් හැකි වන පරිිං පවත්නා සේපත් උපරිම වටයන් පරටයෝජ්නයට ගන්නා ඉං (ටන්ුපටවකු බිහි
කිරීම. සෑම ිටසුටවකුම ඇත්ැේ විට ඔවුන්ටග් අටේෂිත් අභිමත්ාර්වවලින් ඔේබට ිනය අභිමත්ාර්ව ළඟා
කරගන්නා අටයකු බවට සහ විේව විදයාලට
විේවවිදයාලට

ශිෂය සංවිධාන වුහට

උුපමක්කාරටයකු බවට පත්කිරීම”

ආකෘතික රාුදව තුළ ටබොටහෝ සමාජ් හා සංගේ පිහිටුවා

ඇත්. ටමම සංවිධානවලින් ිටසුන්ට ඔවුන් කැමැත්ත්ක් දක්වන ක්ටේත්රවලින් ඉහළම ත්ළවලට ළඟාීමම
සඳහා ටේිංකාවක් ටමන්ම අවස්වාවන්ද නිර්මාණය කර ටදයි.
සෑම සමාජ්යක් හා සංගමයක්ම ටමම ශිෂය සමූහය යටත්ට ගැටනන අත්ර ශිෂය අන්ත්ර්කරියා සංගමය
විිටන් විේව විදයාලට

ටමම සමාජ් හත්රට සහ සංගේවලට කරියාකාරි සහ වගකිවයුතු

ඉං (ටන්ුපවුපන් බිහි කිරීටමහිලා මඟ ටපන්ීමමට උපකාර කරනු ලබයි.
විේවවිදයාල වර්ණ පිරිනැමීටේ රාත්රිය, කුසලත්ා සංදර්නය, කරීාා සතිය, කරීාා ත්රඟය, බහු - ආගන්ක
උත්සව යන ිටයල්ල ශිෂය අන්ත්ර්කරියා සංගමට

6.4.1 විශ්නනවිදය ල ශිෂ්ය නය

ර

අධීක්ෂණය සහ සහාය ඇතිව ිටදු කරනු ලබයි.

(USE)

විේවවිදයා රය ශිෂය වයාපාරය විේව විදයාලය තුළ ලාභ පදනේ කරගත් කරියාකාරකේ ටකටරහි පරධාන
වටයන් ටයොුද ටවයි. ටමම සංකල්පය ආරේභ කිරීටේ පර ධාන අරුදණ වනුට
පිරිනමන ලද
මූලධනයක් හා වත්කේ සමඟ වයාපාරයක් ටමටහය විය හැක්ටක් ටකටස්ද යන්න පිළිබඳව ිටසුන්ට
ත්ත්කා රන අත්දැකීමක් ලබා ීමමයි.
එයින් ිටසුන්ට ත්ත්කා රන වයාපාරික ආයත්නයක ිටදුවන ිටයලු ිටදුීමේ නිරීක්ෂණය කරන්න් ලාභ
උපයන සංවිධානයක වෘත්තීයමය පරිසරයක් තුළ කටයුතු කිරීමට අගනා අවස්වාවක් සලසා ටදයි.
විේවවිදයාල ශිෂය වයාපාරය විිටන් ටේ වන විට රී ලංකා ත්ාක්ෂණ විේව විදයාලයට කීර්තියක්
එක්කරන
ටබොටහෝ වයාපෘති සහ කරියාකාරකේ ිටදු කරනු ලැබ තිටේ.
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තාතුර

නංැම

ාම

දුර
සභාපති

බන්ාාර ිංසානායක මහත්ා

පරධාන
නිලධාරී

විදු

තැ ෑල

+94 777683597

chairman@saegis.edu.lk

+94 770433844

ceo@saegis.edu.lk

+94 71 300 7502

DAA@saegis.edu.lk

+94 77 043 3835

mahendra.liyanarachchi@
saegis.edu.lk

+94 77 043 6319

rushira.kulasingham@
saegis.edu.lk

+94 77 043 9901

thomas.benjamin@saegis.
edu.lk

+94 11 743 0000

hansani.dewasurendra@
saegis.edu.lk

විධායක ටේජ්ර් ටජ්නරාල් (විරාන්ක) න්ලින්ද පීඨයරිස්

නිටයෝජ්ය උප කුලපති ආචාර්ය ගාන්ය  පේමටපුපම

ටල්තකාධිකාරී

මටේන්ද්රා ලියනාරච්චි න්ය

ශිෂය උපටේක

ුපෂිරා කුලිටංහේ න්ය

අධයක්ෂ
අභිවර්ධන

ථමා

/වෘත්තීය ටත්ෝමස් ටබන්ජ්න්න් මහත්ා

ටන්වාිටකාගාර
සේබන්ධීකාරක

හංසනී ටේවසුටර්න්ද්ර න්ය

SAEGIS Campus හි සම්බන්්ත පතොරතුරු
දුර

තා හුනම රු ධං

1.0 SAEGIS

: +94 11 743 0000

ැම් ්  පිළිබඳ හැඳින්වීම

SAEGIS කැේපස් ආයත්නය අධයාපන සහ උසස් අධයාපන අමාත්යාංය විිටන් අනුමත් කරන ලද රී
ලංකාටේ පරුදතත්ම රාජ්ය ටනොවන උසස් අධයාපන ආයත්නයක් වටයන් කැපීඨය ටපටන්. SAEGIS කැේපස්
ආයත්නය විිටන් පිළිගත් ජ්ාත්යන්ත්ර විේව විදයාල සමඟ එක්ව උපාධි හා පේචාත් උපාධි පාඨමාලා
පිරිනමනු ලබන අත්ර අධයාපන සහ උසස් අධයාපන අමාත්යාංය විිටන් පරතීත්නය කරන ලද
අධයයන වැාසටහන් ද පවත්වනු ලබයි. ඉහළ ත්රගකාරීත්වයක් පවතින සමාජ්යක අභිටයෝගයන්ට
ුදහුණ ීමම සඳහා අවය වන ිටයලු ටප ුපෂ ලක්ෂණ සහිත්ව අනාගත් පරේපරාවන්ටග් දැනුම,
කුසලත්ා, උසස් සදාචාරය සහ විනයානුූලලභාවය තුළින් ශිෂයයන් සවිබල ගැන්ීමම සඳහා SAEGIS
කැේපස් ආයත්නයට එහි ටමටහවර තුළිාින් මඟ ටපන්වනු ලබයි.
Saegis Campus විිටන් එක්සත් රාජ්ධානිට Canterbury Christ Church University (CCCU) සමග එක්ව MBA
උපාධි පාඨමාලා පිරිනමනු ලබන අත්ර එක්සත් රාජ්ධානිට Heriot – Watt University (HWU) සහ
Canterbury Christ Church University සමඟ සේබන්ධ ටවන්න් ද උපාධි පාඨමාලා පිරිනමනු ලබයි. ඉහත්
උපාධි හා පේචාත් උපාධි පාඨමාලාවල පරධාන ටකොටසක් වටයන්, එක්සත් රාජ්ධානිට Scottish
Qualifications Authority (SQA) සමඟ සේබන්ධ ීම වයාපාර හා පරිගණක විදයාව පිළිබඳ උසස් ජ්ාතික
ඩිේටලෝමාවක් (HND) ද අප විිටන් පිරිනමනු ලබන අත්ර ඉහත් අනුබේධ විේවවිදයාල මිනන් පිරිනමනු
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ලබන පරවම උපාධි පාඨමාලා සඳහා එමිනන් මඟ ටපන්වනු ලබයි. මීට අමත්රව, උපාධි පාඨමාලා
පිරිනැමීම පිණිස ඕස්ටේලියාටේ Deakin University සමඟ ද අප අනුබේධ ීම ිටටිුද. අපටග් ආයත්නය
එක්සත් රාජ්ධානිට කීර්තිමත් වරලත් අටලවිකරණ ආයත්නය (CIM) සඳහා පරතීත්නය කර ඇති
අධයයන මධයස්වානයක් වන අත්ර ඔවුන්ටග් අධයයන වැාසටහන් වලින් එකක් ටලස CIM පාඨමාලා
පිරිනමනු ලබයි. බ්රිත්ානය කවුන්සලට (British Council) බලයලත් IELTS සඳහා ලියාපිංංචි කිරීටේ
මධයස්වානයක් වටයන් ද අප ආයත්නය කරියාත්මක ටේ.

2.0 ප ොලී රහිත ශිෂ්ය ය

ප

නා

ම

ටප

පින්ාමමත ලබා ස

ධි

ඨම ල
පතොරතුරු ත ක්ෂ්යපශදී ස

ධි

(BIT)

3.0 පීඨ න්
3.1

ළමා

රය ධ්ය ා පීඨ

කළමනාකරණ අධයයන පීඨයඨය (FMS) අධයයනාං තුනකින් සමන්විත් ටේ.
1. පරිගණක අධයයනාංය
2. වයාපාර පරිපාලන අධයයනාංය
3. භාෂා අධයයනාංය

ිටයුම පරධාන විෂය ධාරාවන් ආවරණය කරන්න් කළමනාකරණ අධයයන පීඨයඨය යටටත් පැවැත්ටවන
පරධාන උපාධි වැාසටහන්:


ිනණුේකරණය සහ ුදලය



මානව සේපත් කළමනාකරණය



අටලවිකරණය සහ වයවසාය



වයාපාර කළමනාකරණය



ටත්ොරතුුප ත්ාක්ෂණ

වැාසටහන් සැලසුේ කිරීම, කාර්ය ම්ඩාල පුහුණු කිරීම, පාඨමාලා ද්රවය සැපීමම, ිටසුන්ටග් පරගතිය
ත්ක්ටස්ුප කිරීම, පැවුපේ සහ අවසන් විභාග ඇගීමම සහ සහතිකපත් නිකුත් කිරීම යනාීම කාර්යයන්
හි ීම Saegis Campus ිටයලු අනුබේධ විටේ විේවවිදයාල සමඟ සමීපව කටයුතු කරයි. එක්සත්
රාජ්ධානිට

ත්ත්ත්ව ආරක්ෂණ ඒජ්න්ිටය විිටන් ලබා ටදන රාුදව අනුව දැඩි ත්ත්ත්ව සහතික කිරීටේ

කරියාවලියක් යටටත් ටමම වැාසටහන් පරිපාලනය කරනු ලබයි. ත්වද, ශිෂය ටක්න්ද්රගත් ඉගැන්ීමම,
සුපරික්ෂාකාරී සමාටලෝචනයන් සහ ිටසුන්ටග් විනය හා පැන්ය ම හා සේබන්ධ Saegis Campus හි
පරතිපත්තීන් වැනි රී ලංකා ත්ත්ත්ව රාුදටේ (SLQF) මාර්ටගෝපටේයන් අනුගමනය කිරීම මිනන් Saegis
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Campus ිටය ිටයුම අධයයන වැාසටහන්වලට වටිනාකමක් එක් කරයි. කළමනාකරණ අධයයන පීඨයඨය
මිනන් උපාධිය සඳහා මඟටපන්වන වයාපාර සහ ටත්ොරතුුප ත්ාක්ෂණය පිළිබඳ පාඨමාලා ද පවත්වනු
ලබයි.
අදාළ ක්ටේත්රයන්හි ආචාර්ය උපාධි සහ උසස් උපාධි ද ඇතුුමව පේචාත් උපාධි සුදුසුකේ සහිත් කාර්ය
ම්ඩාලයක් පීඨයඨය සතු ටේ. ිටයලුම වැාපිළිටවළවල් පීඨයඨ ම්ඩාලය සහ ටසටනේ ම්ඩාලට
අනුමැතියට යටත්ටේ. SLQF මාර්ටගෝපටේ අනුව ිටයලුම අධයයන කටයුතු ිටදු කරනු ලැටේ.

3ᱹ1.1

න්ැය

ධ්ය ා ං

ඉහත් අධයයනාංය යටටත් පවත්වන වැාසටහන්:
ස

ධි



ටත්ොරතුුප ත්ාක්ෂණටේීම උපාධිය - උසස් අධයාපන හා සංස්කෘතික කටයුතු පිළිබඳ
අමාත්යාංය විිටන් අනුමත් කර ඇත්
පරිගණක විදයාව පිළිබඳ විදයාටේීම උපාධිය (එක්සත් රාජ්ධානිය)

සස්  න තිප ඩිේපල ම න
පරිගණක විදයාව පිළිබඳ උසස් ජ්ාතික ඩිේටලෝමා (SQA0 එක්සත් රාජ්ධානිය)

3.1.2 නය

ර

න්

ලා ධ්ය ා ං

ඉහත් අධයයනාංය යටටත් පවත්වන වැාසටහන්:

ස

ධි


වයාපාර පරිපාලනටේීම උපාධිය- සාමානය (HWU0 එක්සත් රාජ්ධානිය)



වයාපාර පරිපාලනටේීම උපාධිය - මානව සේපත් කළමනාකරණය (HWU0 එක්සත් රාජ්ධානිය)



වයාපාර පරිපාලනටේීම උපාධිය - අටලවිකරණය (HWU0 එක්සත් රාජ්ධානිය)



වයාපාර කළමනාකරණය පිළිබඳ විදයාටේීම (ටග රව) උපාධිය (CCCU0 එක්සත් රාජ්ධානිය)

සස්  න තිප

ඩිේපල ම න

වයාපාර පිළිබඳ උසස් ජ්ාතික ඩිේටලෝමාව (SQA, එක්සත් රාජ්ධානිය)

3.1.3 භ ෂ් ධ්ය ා ං
ඉහත් අධයයනාංය යටටත් පවත්වන වැාසටහන්:


ඉංගරීිට භාෂා ඩිේටලෝමාව



වයාපාර ඉංගරීිට සහතිකය



ඉංගරීිට හා ටත්ොරතුුප ත්ාක්ෂණ ේවිත්ව සහතිකය
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4.0 ප් න

සංඛය න සහ

4.1. ධ්ය ා

්ණ

්ණ

මණ්ඩලපේ සුදුසු

ම් සහ

ළපුරුද්ද

මණ්ඩල

පූර්ණකා රන අධයයන කාර්ය ම්ඩාල සාමා (කයින් - 18
බාහිර පීඨයඨ සාමා (කයන්

- 14

ආචාර්ය උපාධිධරයන්

- 11

4.2 ධා්ය ා

්ණ

මණ්ඩල

පූර්ණකා රන අනධයයන සාමා (කයින්

5.0 ලබ ැත හැකි ධපාකු
5.1ඉැැන්වීම් / ඉපැමතම්

හසු

- 23

ම්

ම

අන්ත්ර් කරියාකාරී ටේන හා විදයාගාර ආදර්න / පරාටයෝිනක පන්ති පැවැත්ීමම. ත්වද,
අටේක්ෂකයින්ටග් ිංගුකා රන ඉටගනුේ අත්දැකීේ ලබා ගැනීම සඳහා පහසුකේ සැලසීම පිණිස ඩි (ටල්
අන්ත්ර්ගත්ය සැපීමම සඳහා Virtual Learning Environment (VLE) භාවිත් කිරීමට අටේක්ෂිත්ය. පන්ති
කාමරට ීම සාකච්ඡාවට භාජ්නය වූ හා ඉටගනගත් ිටයලු විෂය කුපණු සේබන්ධටයන් ශිෂයයන් ිටය
නිර්මාණශීලිත්වය ටපන්නුේ කරනු ඇත්ැයි අටේක්ෂා ටකටර්.

5.2 තධුිර

න / සීම න ිස

පුහුණුන

ිටසුන්ටග් අටේක්ෂිත් වෘත්තීය ගමන් මාර්ගය පිළිබඳව ිටයලු ිටසුන් සමග සාකච්ඡා කිරීමට හා ඔවුන්
එය ටවත් ටයොුද කිරීමට

සූදානේ කාර්ය ම්ඩාල

සාමා (කයන්ටගන් සමන්විත් වෘත්තීය

මාර්ටගෝපටේ ඒකකයක් (CGU) Saegis Campus සතුව ඇත්. වැාසටහන් පාදක දැනුම සහ
නිපුණත්ාවලට අමත්රව ඔවුන්ටග් අදාළ ගුණාංගයන් වැඩි ිංයුණු කිරීම පිණිස ආධුනිකත්ව පුහුණු
කිරීේ සඳහා ස්වානගත් ීමම සඳහා Saegis Campus ිටය ශිෂයයන් හට පහසුකේ සලසයි.

6.0 බ හිර

ි

ර

ම් සඳහ

හසු

ම්

6.1 ශිෂ්ය සංසද
ිටයුම ශිෂය බාහිර කරියාකාරකේ සංවිධානය කිරීටේ ීම ශිෂය සංසදය කරියාකාරී සහභා කත්වයක් ලබා
ටේ. පීඨයඨට

අධයක්ෂ ම්ඩාල රැස්ීමේවලීම, අධයයන හා පරිපාලන කටයුතු පිළිබඳව ත්මන්ටග් අදහස්

පරකා කිරීම සඳහා ඔවුන් ත්මන්ටග් එක් එක් වැාසටහන / ක්ඩාායම ද නිටයෝජ්නය කරයි.

6.2 ශිෂ්ය

ි

ර

ම්



ිටංහල හා දන්ළ අලූත් අවුුපදු උත්සවය සැමරීම



ටවසක් සැමුපම



පිරිත් සජ්ඡායනය



නත්ත්ල් කැටරොල් සංදර්ණය



නවකයන්ටග් රාත්රිය



ආයත්නික සමාජ් වගකීේ වයාපෘති
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6.3.1 Saegis Campus හි ලිප

සම න

Saegis Campus හි ලිටයෝ සමාජ්ය සමාජීය හා ආයත්නික සමාජ් වගකීේ කරියාකාරකේ ගණනාවක් ිටදු
කර ඇත්. ටමම සමාජ්ට

Betterment of Leoism, Pancha Prama හා Talento යන වයාපෘති සඳහා

විශිේඨත්ම පරජ්ා ටස්වා වයාපෘති තුන සඳහා වන සේමාන පරදානය කරන ලීම.

6.3.2 Saegis Campus හි Rotaract සම න
Saegis Campus හි Rotaract සමාජ්ය, සමාජ් ටස්වා වයාපෘති ඉටු කර ඇති අත්ර ිංස්ත්රික් Rotaract සුදුමව
ද නිටයෝජ්නය කර ඇත්. ඔවුන් සමාජීය හා ආයත්නික සමාජ් වගකීේ කරි යාකාරකේ ඉටු කිරීටේ
කටයුතුවල නිරත්ව ිටටිති.

6.3.3

ීඩ

ි

ර



කරිකේ



පැිට පන්දු



රග්බි



පාපන්දු



ටචස් සහ කැරේ

6.3.4 ලබ ැ

ම්

ීඩ න ැහය

ටමොරටුව විේව විදයාලය විිටන් සංවිධානය කරන ලද Mora 6’s කරිකේ ත්රඟාවලිට

ශූරත්ාව ිංනා

ගන්නා ලීම.
SLIM විිටන් සංවිධානය කරන ලද අන්ත්ර් විේව විදයාල සැහැල්ලු පන්දු කරිකේ ත්රගාවලිට

ශූරත්ාව

ිංනා ගන්නා ලීම.
ACBT Campus විිටන් සංවිධානය කරන ලද Triple Threats පැිටපන්දු ත්රඟාවලිට

අනුශූරත්ාව ිංනා

ගන්නා ලීම. බාලිකා ක්ඩාායම ICBT හා KDU ට එටරහිව ක්ඩාායේ ත්රග ටදකක් ජ්යගරහණය කරන
ලීම.
Red Bull අන්ත්ර් විේවවිදයාලීමය කරිකේ ත්රඟාවලිට

අනු ශූරත්ාව ිංනා ගන්නා ලීම. (20160 2017 සහ

2018)
ICBT Campus විිටන් සංවිධානය කරන ලද අන්ත්ර් විේවවිදයාලීමය රග්බි කුසලාන ත්රඟාවලිට
අවසාන වටයට සුදුසුකේ ලැබූහ.
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