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10 උොි ොඨමාලාසේ මාධ්යය 12 
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ොඨමාලසේ වි ේතර 

21 

 



1 
 

ව්ැඩ බලන උපකුලපතිතුමන්්ේ පණිවිඩය - ශ්රී ජයව්ර්ධ්නපුර විශ්ව්විද්යොලය 

 

 

ශ්රී ජයව්ර්ධ්නපුර විශේව්විද්යාලසේ බාහිර උොි හා වි ේතාරිත ොඨමාලා 

ඒකකය මගින් ප්රද්ානය කරනු ලබන ව්යාොර අධ්යයනය පිළිබඳ 

( ාමානය) බාහිර උොි ොඨමාලා ව්ැඩ ටහන  ඳහා ෙණිවුඩයේ  එේ 

කරනුසේ හද්පිරි  තුටිනි. ශ්රී ලිංකාසේ ස ෞරව්ාන්විත රාජය 

විශේව්විද්යාලයකට ඇතුළත්ම වීමට ව්රම් ලැබීම  ම්බන්ධ්සයන් 

ප්රථමසයන් මා ඔබට සුභ ෙැතුම් එේ කිරීමට කැමැත්මසතමි. ඔබසේ 

බුේිසේ නිම් ව්ළළු පුළුල්ව කර  නිමින්  ේව්කීය ව්ෘත්මතීන්හි හිණිසෙති 

කරා  මන් කිරීමට සමම මහඟු අව් ේථාව් ඔබ උෙසයෝගී කර නු 

ඇතැයි මා විශේව්ා  කරමි. සමම උොි ව්ැඩ ටහන තුළින් ඔබ ලබා 

 න්නා ද්ැනුම  හ අත්මද්ැකීම් ඔබසේ අනා ත අභිලාෂයන්  ඳහා මහඟු ප්රතිලාභයේ ව්නු ඇත. 

 

ශ්රී ලිංකාසේ කළමනාකරණ අධ්යාෙනසයහි පුසරෝ ාමිසයේ සල  හඳුනාස න ඇති ශ්රී ජයව්ර්ධ්නපුර 

විශේව්විද්යාලසයහි කළමනාකරණ අධ්යයන හා ව්ාණිජ විද්යා පීඨය විශේව්විද්යාල ෙේධ්තිය තුල පිහිටි 

විශාලම පීඨ ව්ලින් එකකි. කළමනාකරණ අධ්යයන හා ව්ාණිජ විද්යා පීඨය, අභිසයෝ  භාර නිමින් 

ව්ෘත්මතීය සලෝකය කරා පිය මනින විපුල ද්ැනුමින්, කුල තාව්සයන්  හ අත්ම ද්ැකීසමන් පිරිපුන් 

උොිධ්ාරීන් බිහි කිරීසමහිලා කීර්තියේ උසුලයි. බාහිර උොි හා වි ේතාරිත ොඨමාලා ඒකකය මඟින් 

පිරිනමනු ලබන ව්යාොර අධ්යයන ( ාමානය) බාහිර උොි ොඨමාලාව්  ක ේ කර ඇත්මසත්ම ව්යාොර 

ේසෂේත්ර තුල නව්තම ප්රව්ණතාව්න්  ැළකිල්වලට  නිමින් ව්න අතර එය අභිසයෝ ාත්මමක ෙරි රයේ 

තුල ශිෂයයන්ට  ාර්ථකත්මව්ය කරා ලඟාවීමට අව්ශය අද්ාළ ද්ැනුම  හ කු ලතාව්යන් ප්රව්ර්ධ්නය 

කරනු ලබයි. සමම උොි ොඨමාලාව් මහත්ම භාරදූර කාර්යයේ ස ේ සෙනුනද් බාහිර උොි හා 

වි ේතාරිත ොඨමාලා ඒකකය සමන්ම අධ්යයන කාර්ය මණ්ඩලය ද් ඔබසේ උොි අධ්යාෙන කටයුතු 

 ාර්ථකව්  ම්ූර්ණ කර  ැනීම  ඳහා අව්ශය සියළු  හසයෝ ය ලබා සද්නු ඇත. 

 

අව් ාන ව්ශසයන් ඔබසේ සියළු අධ්යයන කටයුතු  ාර්ථක සේව්ායි මාසේ සුභාශිිං න එේ කරනු 

ලබන අතර ඔබ ඵලද්ායී අත්මද්ැකීමේ ශ්රී ජයව්ර්ධ්නපුර විශේව්විද්යාලය තුලදී හිමි කර  නු ඇතැයි මම 

බලාසොසරාත්මතු සව්මි. 

 

 

මහොචොර්ය උපුේ සුබසිාංහ 

ව්ැඩබලන උපකුලපති 

ශ්රී ජයව්ර්ධ්නපුර විශ්ව්විද්යොලය 
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පීඨොධිපතිතුමෝේ පණිවිඩය - කළමනොකරණ අධ්යයන හො ව්ොණිජ විද්යො පීඨය 

 

කළමනාකරණ අධ්යයන හා ව්ාණිජ විද්යා පීඨසේ පීඨාිෙතිව්රයා 

ව්ශසයන්, ශ්රී ජයව්ර්ධ්නපුර විශේව්විද්යාලය මගින් ෙව්ත්මව්නු ලබන 

බාහිර උොි ොඨමාලා ශිෂය අත්මසොසතහි සමම ෙණිවිඩය 

ප්රකාශයට ෙත්ම කිරීමට ලැබීම පිළිබඳව් මා අතිශයින්  තුටට ෙත්ම 

සව්මි. සමරට පුසරෝ ාමී කළමනාකරණ පීටය ව්න 

කළමනාකරණ අධ්යයන හා ව්ාණිජ විද්යා පීඨය  ම ේත 

විශේව්විද්යාල ෙේධ්තියට  හ ජාතියට කළමනාකරණ අධ්යාෙනය 

හඳුන්ව්ා දීම  ම්බන්ධ්සයන් ආඩම්බර ව්න අතර එම නි ා ශ්රී 

ලිංකාසේ කළමනාකරණ අධ්යාෙනසේ විශිෂේටතා මධ්ය ේථානය 

සල  නම දිනා ස න ඇත.  උ  ේ සෙළ විභා සයන් ෙසු 

කළමනාකාරීත්මව් විෂය ඒකකසයහි උ  ේ අධ්යාෙනය හැද්ෑරීමට අසප්ේෂා කරන සිසුන්සේ ෙළමු  හ 

ප්රමුඛතම සත්මරීමද් අෙසේ පීඨයයි. සකස ේ සව්තත්ම, සීමිත අභයන්තර  ේථාන ත කිරීම්  ිංඛයාව්ේ 

සහේතුසව්න්, ශ්රී ලිංකාසේ ප්රමුඛතම කළමනාකරණ පීඨසේ අධ්යාෙනය දි ටම කරස න යාසම් 

ඔවුන්සේ සිහිනය  ැබෑ කර  ැනීමට ව්ා නාව්න්ත ව්න්සන් සිසුන් කිහිෙ සද්සනකු ෙමණි. 

 

සකස ේ සව්තත්ම, සීමිත අව් ේථා සහේතුසව්න් අභයන්තර ශිෂයසයකු සල  උ  ේ අධ්යාෙනය හැද්ෑරීමට 

සනාහැකි වූ ඔබට, සුුසුකම් ලත්ම කළමනාකරණ උොිධ්ාරිසයකු වීසම් සිහිනය  ැබෑ කර ඉහළ 

පිළි ත්ම උොියේ ලබා  ැනීම  ඳහා විශේව්විද්යාලසේ කළමනාකරණ අධ්යයන හා ව්ාණිජ විද්යා 

පීඨය ඔබට විව්ෘත කර ඇත. අෙසේ බාහිර උොි ොඨමාලා ව්ාණිජ විෂය ධ්ාරාසව්න් ෙමණේ සනාව් 

ජීව් විද්යාව්,  ණිතය, කලා ව්ැනි අසනකුත්ම විෂය ධ්ාරාව්න්හි සිසුන්  ඳහා ද් විව්ෘතය. එෙමණේ 

සනාව්, ශ්රී ලිංකාසේ සියලුම විශේව්විද්යාල අතරින් කළමනාකරණ අධ්යයන ේසෂේත්රසේ ඉහළම 

සුුසුකම් ඇති සහාඳම අධ්යයන කාර්ය මණ්ඩලසයන් අෙසේ පීඨය  මන්විත ව්න අතර ඔවුන්ස න් 

ද්ැනුම ලබා  ැනීමට සිසුන් ව්ශසයන් ඔබ ව්ා නාව්න්ත බව් ඉමහත්ම  තුටින්  ඳහන් කිරීමට 

කැමැත්මසතමි. ව් ර 50 කට අික කාලයේ කළමනාකරණ ේසෂේත්රසේ ද්ැනුම හා ප්රඥත්මව්ය 

උත්මොද්නය කරමින් රටට අ ම ම ස ේව්ාව්ේ කළ සමම කීර්තිමත්ම පීඨසේ උ  ේ අධ්යාෙනය 

 ාර්ථකව් නිම කර උොිධ්ාරිසයකු සලසින් නිේම යෑමට ඔබට හැකි සේව්ා යන්න මාසේ අව්ිංක 

ප්රාර්ථනාව්යි. එබැවින් සමම පීඨසේ අනා ත උොිධ්ාරිසයකු සල , සම් රසට් ජනතාව්සේ ජිවිත නඟා 

සිටුවීසම් ව් කීම ඔබ විසින් ඉටු කරනු ඇතැයි මම අව්ිංකව්ම විශේව්ා  කරන අතර ඒ  ඳහා ඔබට 

ශේතිය වධ්ර්යය ප්රාර්ථනා කරමි. 

 

 

මහොචොර්ය පී.ඩී. නිමේ 

පීඨොධිපති 

කළමනොකරණ අධ්යයන හො ව්ොණිජ විද්යො පීඨය 

ශ්රී ජයව්ර්ධ්නපුර විශ්ව්විද්යොලය 
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ගරු අධ්යක්ෂ්ක සව්්ොමීන් ව්හන්්ස්්ේ පණිවිඩය 

 

අති ස ෞරව්ාර්හ හිේකඩුසේ ශ්රී සුමිං ල  හ ව්ැලිවිටිසේ ශ්රී ස ෝරත 

යතිව්රයාණන් ව්හන්ස ේලාසේ උරුමය අඛණ්ඩව් ඉදිරියට රැස න යන ශ්රී 

ලිංකාසේ පුසරෝ ාමී විශේව්විද්යාලයේ ව්න ශ්රී ජයව්ර්ධ්නපුර 

විශේව්විද්යාලසේ බාහිර උොි අසප්ේෂකසයකු/අසප්ේිකාව්ක ව්ශසයන් 

සත්මරී ෙත්ම වූ ඔබ ෙළමුව් බාහිර උොි හා වි ේතාරිත ොඨමාලා ඒකකය 

සව්නුසව්න්  ාද්රසයන් පිළි ැනීමට කැමැත්මසතමි.  

 

ව්යාොර අධ්යයන ේසෂේත්රය හා  ම්බන්ධ් නිපුනත්මව්සයන්  පිරි විේව්තුන් 

අව්ැසි  මයක, කළමනාකරණ අධ්යයන හා ව්ාණිජ විද්යා පීඨසේ ව්යාොර 

ෙරිොලන විද්යා අධ්යයනාිංශය මගින් ඉදිරිෙත්ම කරන ලබන එේ විශිෂේට උොි ොඨමාලාව්ේ හැද්ෑරීම 

 ඳහා ඔබට අව්කාශ ලැබීම  ැබවින්ම ව්ා නාව්කි. සමම උොි ොඨමාලාව්  ම්ූර්ණ කිරීසමන් ෙසුව් 

“අධ්යොපනය තුළින් ්සෞභොගය කරො” නම් වූ විශේව්විද්යාලසේ ද්ැේමට අනු තව් සමසහයව්න ලද් 

විද්යාර්ීන් ව්ශසයන් ඉහළ ගුණාත්මමක බව්කින් යුතුව් තීරණ  න්නා ව්යව් ායකයන් බව්ට ෙත්ම වී 

ජාතික  ිංව්ර්ධ්නය උසද් ා ඵලද්ායී සමසහව්රේ ඉටු කිරීමට ඔබට හැකි ව්නු ඇති බව් මාසේ 

විශේව්ා යයි. 

 

ඔබසේ උොි ොඨමාලාව් මුල සිට අව් ානය ද්ේව්ාම ෙව්ත්මව්ාස න යාමට  හාය ව්න කළමනාකරණ 

හා ෙරිොලන ඒකකය ව්ශසයන් බාහිර උොි හා වි ේතාරිත ොඨමාලා ඒකකය අිංශ තුනේ සකසරහි 

විසශේෂ අව්ධ්ානයකින් කටයුතු කරනු ලැසේ. එනම් ව්ර්තමාන සව්ළඳෙල ඉල්වලුමට  රිලන ෙරිදි උොි 

ොඨමාලා නියමානුකූල කිරීම, නිශේිත කාල සීමාව්ේ තුළ උොි ොඨමාලාව්  ම්ූර්ණ කිරීම  ඳහා 

සිසුන්ට  හාය ව්න ක්රියාව්ලිය කඩිනම් කිරීම  හ මාර්  ත ක්රමසේද් ඔ ේස ේ සිු කරන ඉස නුම් 

ඉ ැන්වීම් ක්රියාව්ලිය  හ ඇ යීම්  ම්බන්ධ් යහපුරුුව්ලට අනු ත වීම ආදී ව්ශසයනි. සමකී ත්රිවිධ් 

ෙරිරමයන්හි ආශිර්ව්ාද්ය මතින්, ඉදිරි ව් ර තුන තුළ සභෞතික ව්ශසයන් හා මාර්  තව් ෙව්ත්මව්නු 

ලබන සේශන, මනා අත්මද්ැකීම්  හිත සේශකව්රුන්සේ ෙටි ත කළ සේශන  හ  සව්නත්ම අධ්යයන 

ෙහසුකම් ස ේම ඉස නුම් කළමනාකරණ ෙේධ්තිය ආශ්රීත ෙහසුකම් ආදී සබාසහෝ සේ ඔබට ලබා 

 ැනීමට හැකි ව්නු ඇත. 

 

එබැවින් ජාතයන්තර මට්ටමින් පිළි ත්ම රාජය විශේව්විද්යාලයකින් ඉහළ පිළි ැනීමේ  හිත උොියේ 

අව්ම පිරිව්ැයේ ද්රා ලබා  ැනීමට ලද් සමම මහඟු අව් ේථාසව්න් උෙරිම ප්රසයෝජන ලබා  න්නා සල  

මම ඔබස න් කාරුණිකව් ඉල්වලා සිටිමි. 

 

ඔබසේ සියලු කටයුතු  ර්ව්ප්රකාරසයන්ම  ාර්ථක සේව්ා! 

 

සතරුව්න්  රණයි! 

 

මහොචොර්ය පූජය පින්නව්ල සාංඝසුමන හිමි 

අධ්යක්ෂ්ක  

බොහිර උපොධි හො විස්තොරිත පොඨමොලො ඒකකය  
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අධ්යයනොාංශ ප්රධ්ොනතුමිය්ේ පණිවිඩය - ව්යොපොර පරිපොලන විද්යො අධ්යයනොාංශය  

 

විද්යාසේදී ව්යාොර අධ්යයන ( ාමානය) බාහිර උොි ව්ැඩ ටහසන් 

ශිෂය අත්මසොත සව්ත සමම ෙණිවිඩය යැවීමට ලැබීම  තුටට 

කරුණකි. ෙළමුව්, ව් ර තුනක කාලයේ සමම කීර්තිමත්ම 

අධ්යයනාිංශසේ උ  ේ අධ්යාෙනය හැද්ෑරීමට ඔබට ලැබී ඇති සමම 

මහඟු අව් ේථාසව්හි ව්ටිනාකම  ලකා බලා ඔබව් මුළු හද්ව්තින්ම 

පිළි න්නට කැමැත්මසතමි. ව්යාොර ෙරිොලන විද්යා අධ්යයනාිංශය, 

කළමනාකරණ අධ්යයන හා ව්ාණිජ විද්යා පීඨසේ පුසරෝ ාමී 

අධ්යයනාිංශයකි. එය 1980  ණන්ව්ල පිහිටුව්න ලද් අතර 

ව්ර්තමානසේ දී විශේව්විද්යාලසේ ව්ඩාත්මම කීර්තිමත්ම හා කැපී 

සෙසනන අධ්යයනාිංශයේ සල  මතුසව්මින් ෙව්තී. 

 

බාහිර උොි ව්ැඩ ටහනක උොි අසප්ේෂකසයකු සල , ෙව්තින  ම්ෙත්මව්ලින් උෙරිම ප්රසයෝජන 

 නිමින්, ොඨමාලා ව්ැඩ නිම කිරීම  හ සහාඳ ව්ටිනාකම්  හ භාවිතයන් ප්රව්ර්ධ්නය කරමින් ද්ැව්ැන්ත 

කැෙවිමකින් ව්ැඩ කිරීමට ඔබට සිු ව්නු ඇත. ඉලේක  පුරා  ැනීසම්දී ඔබට මඟ සෙන්වීමට  හ 

 හාය වීමට හැකි ඉහළම සුුසුකම්ලත්ම අධ්යයන කාර්ය මණ්ඩලයේ අෙ  තුව් සිටීම ඔබ ලබන මහඟු 

භා යයකි. අනා තසේ දී  ෑම පුේ ලික  හ  මාජීය තීරණයේ  මඟම කටයුතු කිරීසම්දී 

තීරණාත්මමක ව්න ඔසේ ශා ේීය සෙෞරුෂය ස ාඩනැගීමට ඔවුන් උෙකාර කරනු ඇත. සමම 

අධ්යයනාිංශසයහි මූලික ෙරමාර්ථය ව්න්සන් ඔබ උ  ේ තත්මත්මව්සේ නායකසයකු සල  අව්ිංකභාව්ය 

 හ ආත්මම අභිමානය පිළිබඳ හැඟීමේ ඇති කළමනාකරුසව්කු සල  නිර්මාණය කිරීමයි. ඔබ 

ප්රසයෝජනව්ත්ම ශ්රී ලාිංකික පුරව්ැසිසයකු ව්නු ඇතැයි මම අසප්ේෂා කරමි. 

 

අද් දින අනා තය ජය  ැනීම  ඳහා ව්ැද් ත්ම පියව්රේ තබන ඔබ  ැමට මාසේ හද්පිරි සුභාශිිං නය 

පිරිනමමි.  

 

 

ආචොර්ය ්ක්.ඒ.එස්.්ක්. කොරියප්්පරුම 

අධ්යයනොාංශ ප්රධ්ොන 

ව්යොපොර පරිපොලන විද්යො අධ්යයනොාංශය 

කළමනොකරණ අධ්යයන හො ව්ොණිජ විද්යො පීඨය   

ශ්රී ජයව්ර්ධ්නපුර විශ්ව්විද්යොලය 
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්ේඛකොධිකොරීතුමෝේ පණිවිඩය - ශ්රී ජයව්ර්ධ්නපුර විශ්ව්විද්යොලය 

 

 2022 ව් ර  ඳහා විද්යාසේදී ව්යාොර අධ්යයන ( ාමානය) බාහිර 

උොි ොඨමාලාව්  ඳහා බඳව්ා  න්නා නව් උොි 

අසප්ේෂකයින්  ඳහා  ක ේ කරන ලද් බාහිර උොි ශිෂය 

අත්මසොත සව්ත ෙණිවිඩයේ යැවීමට ලැබීම  තුටට කරුණකි 

 

දිව්යිසන් ප්රමුඛ සෙසළේ රාජය විශේව්විද්යාලයේ ව්න ශ්රී 

ජයව්ර්ධ්නපුර විශේව්විද්යාලයට බාහිර උොි අසප්ේෂකයකු සල  

බැඳී උ  ේ අධ්යාෙනය හැද්ෑරීමට ඔබ  ත්ම තීරණය විශේව්විද්යාල 

ෙරිොලනය සව්නුසව්න් අ ය කිරීමට කැමැත්මසතමි. එය අෙසේ 

විශේව්විද්යාලසේ උ  ේ තත්මත්මව්සේ අධ්යයන ව්ැඩ ටහන්  හ විශිෂේට කළමනාකරණය සකසරහි ඇති 

ඔසේ විශේව්ා ය සල   ලකමු. 

 

අෙසේ අභයන්තර සිසුන්හට ලබා සද්න අධ්යාෙන මට්ටමට  ම අධ්යාෙන මට්ටමේ ඔබට ලබා දීම 

 ඳහා අෙසේ අධ්යයන කාර්ය මණ්ඩලය විසින් ෙව්ත්මව්නු ලබන  ම්මන්ත්රණ හරහා ගුණාත්මමක 

අධ්යාෙනයේ ඔබට  ෙයනු ඇත. 

 

විශේව්විද්යාල ෙරිොලනය නව් තාක්ෂණසේ  හ මිත්රශීලී ස ේව්ාසේ  හය ඇතිව් ඔබ ලියාෙදිිංි වූ 

සමාසහාසත්ම සිට උොිය  ම්ූර්ණ කරන සතේ ඔබට කඩිනම් ස ේව්ාව්ේ ලබාදීමට කැෙවී සිටී. 

 

විශේව්විද්යාල ෙරිොලනය සව්නුසව්න් ඔසේ අධ්යයන කටයුතු  ඳහා මම ඔබට සුබ ෙතමි. 

 

 

ඒ.බී. ව්ැලිවිට 

්ේඛකොධිකොරී 

ශ්රී ජයව්ර්ධ්නපුර විශ්ව්විද්යොලය  
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ශ්රී ජයව්ර්ධ්නපුර විශ්ව්විද්යොලය  
 

 

 

 

 

 

හිේකඩුසේ ශ්රී සුමිං ල හිමිොණන්සේ 

මුුූලිකත්මව්සයන් 1983 මාළි ාකන්සේ 

විසද්යෝද්ය පිරිසව්ණ නමින් පිහිටුව්න ලුව් 

1959 දී 1958 අිංක 45 ද්රන විශේව්විද්යාල ෙනත 

යටසත්ම ශ්රී ලිංකාසේ විසද්යෝද්ය විශේව්විද්යාලය 

සල  සමම විශේව්විද්යාලය පිහිටුව්න ලදී. ශ්රී 

ලිංකාසේ ෙරිොලන අ න රය සල  ශ්රී 

ජයව්ර්ධ්නපුර නම් කිරීම කරනසකාට ස න  

1978 දී විසද්යෝද්ය විශේව්විද්යාලය,  ශ්රී 

ජයව්ර්ධ්නපුර විශේව්විද්යාලය නම් කරන ලදී. 

ව්ර්තමානසේ ශ්රී ජයව්ර්ධ්නපුර විශේව්විද්යාලය 

 ිංස ාඩවිල නුසේස ාඩ යන ප්රසේශසේ පිහිටා 

ඇත. ව්ර්තමානසේ පීඨ 11 කින්  මන්විතව්   ශ්රී 

ලිංකාසේ විශාලතම විශේව්විද්යාලය සල  සමම 

විශේව්විද්යාලය නම් ද්රා ඇත. ඉස නුම් හා 

ෙර්සේෂණ තුලින් ව්ටිනාකම් පිරි ශ්රී ලාිංකික 

පුරව්ැසිසයකු බිහි කිරීම සමම විශේව්විද්යාලසේ 

මූලික ෙරමාර්ථය සේ. ව්ර්තමානසේ සමම 

විශේව්විද්යාලය ජාතික හා ජාතයන්තර 

විශේව්විද්යාල අතරින් ප්රමුඛ විශේව්විද්යාලයේ 

බව්ට ෙත්ම ව්න්සන් ද්ැනුම, නිර්මාණශිලීත්මව්ය 

තුලින් සෙෝෂණය වූ සභෞතික හා අධ්යාත්මමික 

ව්ශසයන් සහබි පුේ ලයකු බිහි කිරීසම් ඇති 

හැකියාව් නි ාසව්නි.   
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කළමනොකරණ අධ්යයන හො ව්ොණිජ විද්යො පීඨය  

 

.  

ශ්රී ජයව්ර්ධ්නපුර විශේව්විද්යාලසේ කළමනාකරණ 

අධ්යයන හා ව්ාණිජ විද්යා පීඨය යනු කළමනාකරණ 

ේසෂේත්රසේ ව් ර 60 කට ව්ැඩි කාලයක අභිමානව්ත්ම 

ඉතිහා යේ හිමි කළමනාකරණ ේසෂේත්රසේ පුසරෝ ාමී 

පීඨයකි. ඇසේ ජයග්රාහී ඉතිහා ය තුළ කළමනාකරණ 

අධ්යයන හා ව්ාණිජ විද්යා පීඨය සිසුන් 50,000 කට අික  

පිරි කට  ාර්ථකත්මව්යට මඟ සෙන්ව්නු ලැබීය. 

යාව්ත්මකාලින ව්ැඩ ටහන් තුළින් ශ්රී ලිංකාසේ 

කළමනාකරණ අධ්යාෙනය  ිංව්ර්ධ්නය කිරීම  ඳහා 

ද්ැේවූ ද්ායකත්මව්ය නි ා කළමනාකරණ අධ්යයන හා 

ව්ාණිජ විද්යා පීඨය ශ්රී ලිංකාසේ කළමනාකරණ 

අධ්යාෙනසේ විශිෂේටත්මව්සේ සේන්ර ේථානය සල  

 ැලසේ.  උ  ේ තත්මත්මව්සේ බුේිමය නිර්මාණසයහිලා 

කළමනාකරණ අධ්යයන හා ව්ාණිජ විද්යා පීඨසේ 

ද්ායකත්මව්ය අතිමහත්මය. කළමනාකරණ අධ්යයන හා 

ව්ාණිජ විද්යා පීඨසේ උොිධ්ාරිසයකු ශා ේී ය 

ේසෂේත්රසේ සුුසුකම් ලබන්සනේ ෙමණේ සනාව් 

ප්රාසයෝගික ද්ැනුම  හ ඉහළ  ම්මූතීන්  හිත 

පුේ ලසයකු සේ. උොිධ්ාරීන්සේ ගුණාත්මමකභාව්ය 

ව්ැඩි දියුණු කිරීම  ද්හා විශේව්විද්යාලය සේශීය හා 

ජාතයන්තර ව්ශසයන් කාර්මික, ව්ාණිජ හා ශා ේීය 

ආයතන  මඟ  මීෙව් බැඳි සිටී. අෙසේ සිසුන් 

අධ්යයනාිංශ/උොි ොඨමාලා 12 ක විෂයයන් 60 කට 

ව්ඩා ව්ැඩි ප්රමාණයකට නිරාව්රණය සේ. අසනේ අතට 

නව්ය හා බුේිමය උත්මසත්මජනය ව්ැඩි දියුණු කිරීම  ද්හා 

විශේව්විද්යාලය විසින් ෙර්සේෂණ කටයුතු ප්රව්ර්ධ්නය 

කරනු ලසේ. කළමනාකරණ අධ්යයන හා ව්ාණිජ විද්යා 

පීඨය එසලසින්ම  න්නිසේද්න කු ලතා, කණ්ඩායම් 

කු ලතා, නායකත්මව් කු ලතා  හ මෘු කු ලතා ව්ැනි 

ව්ටිනා කු ලතා ව්ැඩි දියුණු කිරීමට ෙහසුකම්  ෙයයි.  
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විද්යෝේදී ව්යොපොර අධ්යයන (සොමොනය) බොහිර උපොධි ව්ැඩසටහන 

ව්යාොර ෙරිොලන විද්යා අධ්යයනාිංශය 

කළමනාකරණ අධ්යයන හා ව්ාණිජවිද්යා පීඨය 

ශ්රී ජයව්ර්ධ්නපුර විශේව්විද්යාලය 

 

1. හැඳින්වීම 

ව්යාොර ෙරිොලන විද්යා අධ්යයනාිංශය, ශ්රී ලිංකාසේ විශේව්විද්යාල ෙේධ්තිය තුළ ව්යාොර 

කළමනාකරණ අධ්යාෙනය තුළ පුසරෝ ාමියා සේ. 1980 ව්ර්ෂසේ දී එහි පිහිටුවීසම් සිට, සමම 

සද්ොර්තසම්න්තුව් ශ්රී ජයව්ර්ධ්නපුර විශේව්විද්යාලසේ කළමනාකරණ අධ්යයන හා ව්ාණිජ විද්යා පීඨසේ 

විශාලතම අධ්යාෙනික අධ්යයනාිංශය සල  ෙව්තී.  

 

සමම අධ්යයනාිංශය ස ෝලීය ව්ශසයන් තරඟකාරී ව් ර හතරක විසශේෂ උොියේ ව්න විද්යාසේදී 

ව්යාොර  ෙරිොලන (විසශේෂ) උොිය   හ ව් ර තුනක විද්යාසේදී ව්යාොර අධ්යයන ( ාමානය) බාහිර 

උොියේ පිරිනමනු ලැසේ.  විද්යාසේදී ව්යාොර අධ්යයන ( ාමානය) බාහිර උොිසේ විෂයමාලාව් 

 මාජය කරා  ාමාජීය  හ  ද්ාචාරාත්මමක ව් කීම ද්රමින් ව්ැඩ සලෝකය සමසහයව්නු ලැබිය හැකි 

අනා ත කළමනාකරුව්න්  ිංව්ර්ධ්නය කිරීමට  ැලසුම් සකසර්.  

 

2. උපොධි පොඨමොලෝේ අරමුණු  

i. සිසුන් ව්යාොර කළමනාකරණසේ පුළුල්ව ේසෂේත්රය තුළ අඛණ්ඩ  ිංව්ර්ධ්නයන්  මඟ සෙළ 

  ේව්මින් විශේව්විද්යාලසේ ද්ැේම, සමසහව්ර,  ාරධ්ර්ම  හ ප්රතිෙත්මතිව්ලට  ම ාමීව් උ  ේ 

තත්මත්මව්සේ ඉස නුම් අව් ේථාව්න් පිරිනමන අධ්යයන ව්ැඩ ටහනේ ලබාදීම. 

ii. ආයතනසේ අව් න් ප්රතිඵල ඵලද්ායී ආකාරසයන් මුද්ාහැරීමට ආයතන  හ ඒව්ාසේ ෙරි රයන් 

 ම ේතයේ ව්ශසයන් අව්සබෝධ්කර  ැනීමට සිසුන්ට ඉඩ ලබාසද්න අන්තර් විෂය ද්ැනුම  හ 

විශේසල්වෂණාත්මමක, ව්යව් ායකත්මව්, තාේෂණික  හ හුව්මාරු කළ හැකි කු ලතා  ිංව්ර්ධ්නය 

කර  ැනීම  ඳහා සිසුන්ට  හයවීම. 

iii. සිසුන්සේ ද්ැනුම  හ හැකියාව්න්  ිංව්ර්ධ්නය කර  ැනීම  ඳහා සිසුන්ට  හයවීම  හ යාව්ජීව් 

ඉස නුම තුළ ඔවුන් උේසයෝ සයන් තබා ැනීම. 

iv. ඉහළ අධ්යාෙනය ප්රමිතීන් ෙව්ත්මව්ා  නිමින් කැමැත්මසතන් ඉස නීමට හිතකර, මිත්රශිලී, 

ප්රතිචාරාත්මමක  හ  හයක අධ්යයන ව්ාතාව්රණයේ  ැෙයීම  හ   

v. ස ෝලීය ව්යාොරික අධ්යාෙනසේ ප්රමිතීන්  මඟින්  හ ශ්රී ලිංකා සුුසුකම් රාමුසේ (SLQF)  හ 

කළමනාකරණසේ මිනුම්  ලකුණුව්ල (Management Benchmark Statement) අව්ශයතාව්ලට 

අනුව් බාහිර උොියේ පිරිනැමීම.  
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3. උපොධි පොඨමොල්ේ අ්ප්ක්ිත ඉ්ගනුම් ප්රතිඵල   

උොිය  ාර්ථකව් නිම කිරීසමන් ෙසු විද්යාසේදී ව්යාොර අධ්යයන බාහිර උොිධ්ාරිසයකුට 

හැකි විය යුත්මසත්ම: 

 

i.     ව්යාොර කළමනාකරණ ේසෂේත්රසේ ද්ැනුම  හ අව්සබෝධ්ය ප්රද්ර්ශනය කිරීම.  

ii. විවිධ්  හ සව්න ේව්න අව් ේථාව්න්හි දී ෙන්ති කාමරය තුළ ලබා ත්ම ද්ැනුම  හ ඉස නීසම් 

අත්මද්ැකිම්  ාර්ථකව් සයද්විය යුතු ආකාරය ද්ැන  ැනීම 

iii.  ිංවිධ්ානව්ල බහුවිධ් යථාර්තයන් අව්සබෝධ් කර  ැනීමට  හ ඒව්ාට මුහුණ දීමට 

කළමනාකරණසේ සියලුම ක්රියාකාරී ේසෂේත්ර  හ අසනකුත්ම අද්ාල විෂයන් ඒකාබේධ් 

කිරීම. 

iv. පුේ ලික, ආයතනික  හ  ාමාජීය ප්රශේන  හ  ැටලු  ාකලය සල  සමන්ම විවිධ් 

ද්ෘෂේටිසකෝණයන්ස න් බැලීමට  හ අව්සබෝධ් කර  ැනීම. 

v. ව්යාොරික ෙරි රසේ නැගී එන ප්රව්නතා උෙකල්වෙනය කිරීම  හ ඔවුන්සේ ආයතන  ඳහා 

නව්ය ෙරිචයන් ව්ර්ධ්නය කිරීම. 

vi. ව්යාොර  න්ද්ර්භය තුළ සුුසු තාේෂණය භාවිතා කරමින් ලිඛිත  හ ව්ාික යන 

සද්අිංශසයන්ම  ඵලද්ායීව්  න්නිසේද්නය කිරීම. 

vii.  මකාලීන  ිංවිධ්ානව්ලට අද්ාල ව්යාොරික ෙරිචයන්  හ  ැටලු විශේසල්වෂණය කිරීම  හ 

විසේචනාත්මමකව් ඇ යීම.   

viii. ඕනෑම ව්යව් ායක, කළමනාකරණ සහෝ  ාමාජීය තනතුරේ බාර  ැනීමට 

 ිංකල්වෙනාත්මමක  හ ප්රාසයෝගික හැකියාව්න් තිබීම 

ix. අඛණ්ඩ ඉස නුම්කරුසව්කු  හ  ම්ෙත්ම උත්මසේරකසයකු වීම  හ, 

x. යහෙත්ම ගුණධ්ර්ම ව්ලින්  මන්විත  ාද්ාචාර  ම්ෙන්න  හ  මාජ ව් කීම්  හිත 

ආචාරධ්ර්මානුකූල පුරව්ැසියන් වීම 

 

4. සොර්ථක උපොධිධ්ොරි්යකු (Graduate Profile) : විසත්රය 

ව්යාොර අධ්යයනය පිළිබඳ විද්යාසේදී ( ාමානය) බාහිර උොිධ්ාරිසයකු යනු  ාද්ාචාරාත්මමක, 

 ාමාජීය  හ සව්න ේ ව්න ස ෝලීය ව්යාොරික ෙරි රසේ  මකාලීන ව්යාොර  ැටලු ද්ේෂ 

සල   හ නිර්මාණශිලී සල  වි ඳමින් තම  ිංවිධ්ානය සමසහයව්න පුේ ලසයකි.  

 

5. ්යෝගයතො නිර්ණොයක 

අයුම්කරුසව්ේ උොි ව්ැඩ ටහනට ඇතුළත්ම කර  ැනීම  ඳහා: 

I. ෙහත  ඳහන් විෂය ලැයි ේතුසේ අව්ම ව්ශසයන් එේ විෂයයේ ඇතුළත්මව් අ.සො. . උ  ේ 

සෙළ විභා සේදී එක ව්රකදී අව්ම ව්ශසයන්  ම්මාන  ාමාර්ථ තුනේ (3Cs) තිබිය යුතුය: 
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 ගිණූම්කරණය 

 ව්යාොර  ිංඛයාසල්වඛණ 

 ව්යාොර අධ්යයනය 

 ඒකාබේධ්  ණිතය  

 ආර්ික විද්යාව් 

 උ  ේ  ණිතය 

 සතාරතුරු හා  න්නිසේද්න තාේෂණය 

  ණිතය 

II. අධ්යයනාිංශය විසින් ෙව්ත්මව්නු ලබන සතෝරා ැනීසම් ෙරීේෂණය  මත්ම වී තිබීම . 

III. ව්ය  අවුරුු 18 ට අඩු සනාවීම.  

 

6. සිසුන් බඳව්ොගැනීම 

අධ්යයනාිංශය තරඟකාරී සතෝරා ැනීසම් ෙරීේෂණයේ තුළින් සිසුන් බඳව්ා  නී. 

සකස ේසව්තත්ම, උෙරිම බඳව්ා  ැනීම සිසුන් තුන්සියය (300) සනාඉේමවිය යුතුය. 

 

7. උපොධි පොඨමොලෝේ ව්ූහය 

විද්යාසේදී ව්යාොර අධ්යයන ( ාමානය) බාහිර උොිය SLQF මට්ටම - 5 යටසත්ම එන 

 ාමානය උොියකි. එය  ම්මාන අනූ හයකින් (96)  හ කාල්වෙනික ෙැය හාරද්හ ේ 

අටසියයකින් (4,800)  මන්විත ව්න අතර, අධ්යයන ව්ර්ෂ තුනේ (03) ඇතුලත අධ්යයන ව්ාර 

හයේ (06) යටසත්ම  ැලසුම් කර ක්රියාත්මමක සකසර්.  

 

8. උපොධි පොඨමොලෝේ විෂ්යමොලො ව්ූහය 

උොි විෂයමාලාව් අධ්යාෙනික ව් ර තුනක කාලසීමාව්ේ තුළ අධ්යයන ව්ාර හයේ (06) 

යටසත්ම ව්ැසටන  ම්මාන අනූ හයකින් (96)  හ කාල්වෙනික ෙැය හාරද්හ ේ අටසියයකින් 

(4,800)  මන්විත සේ. (8.1 ව්ගුව් බලන්න) එබැවින්, උොිසේ එේ එේ අධ්යයන ව්ාරය  ද්හා 

විෂයය (Course) හතරේ (04) ඇතුලත්ම ව්න අතර එේ එේ විෂය  ද්හා   ම්මාන හතර (four 

credits) බැගින් සේ.  
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ව්ගුව් 8.1: උපොධි පොඨමොලෝේ විෂ්ය මොලෝේ ව්ූහය 

 

පොඨමොලො ්ක්තය පොඨමොලෝේ නම  සම්බන්ධ් 

පැය 

කොේපනික 

පැය 

සම්මොන 

 

1 ව්සර - I අධ්යයන ව්ොරය 

BSE 1401 කළමනාකරණ මූලධ්ර්ම 30 200 4 

BSE 1402 කළමනාකරුව්න්  ඳහා ආර්ික විද්යාව් 30 200 4 

BSE 1403 කළමනාකරුව්න්  ඳහා ප්රමාණාත්මමක ක්රම  30 200 4 

BSE 1404 ව්යාොර  න්නිසේද්නය 30 200 4 

 

1 ව්සර - II අධ්යයන ව්ොරය 

BSE 1405 කළමනාකරණ කු ලතා  ිංව්ර්ධ්නය 30 200 4 

BSE 1406 කළමනාකරුව්න්  ඳහා සතාරතුරු තාේෂණය 30 200 4 

BSE 1407 ව්යාොර නීතිය 30 200 4 

BSE 1408 කළමනාකරුව්න්  ඳහා ගිණූම්කරණය 30 200 4 

 

2 ව්සර - I අධ්යයන ව්ොරය 

BSE 2401  ිංවිධ්ාන චර්යාව් 30 200 4 

BSE 2402 මානව්  ම්ෙත්ම කළමනාකරණය 30 200 4 

BSE 2403 අසලවි කළමනාකරණය 30 200 4 

BSE 2404   ිංකාර්ය කළමනාකරණය 30 200 4 

 

2 ව්සර - II අධ්යයන ව්ොරය 

   

BSE 2405 ඵලද්ායිතාව්  හ ගුණාත්මමකභාව්ය  ඳහා 

කළමනාකරණය  

30 200 4 

BSE 2406 මූලය කළමනාකරණය 30 200 4 

BSE 2407 ව්යාොර සතාරතුරු ෙේධ්ති 30 200 4 

BSE 2408 ව්යව් ායකත්මව්ය 30 200 4 

 

3 ව්සර - I අධ්යයන ව්ොරය 

BSE 3401 ව්යාොර ආචාරධ්ර්ම  හ ආයතනික  මාජීය 

ව් කීම 

30 200 4 

BSE 3402  ිංකාර්ය ෙර්සේෂණ 30 200 4 

BSE 3403 ඩිජිටල්ව ව්යාොර (Digital Business)  30 200 4 

BSE 3404  ිංව්ර්ධ්න ආර්ික විද්යාව්  30 200 4 

 

3 ව්සර - II අධ්යයන ව්ොරය 

BSE 3405 උොයමාර්ගික කළමනාකරණය  30 200 4 

BSE 3406  ිංවිධ්ාන සව්න   හ  ිංව්ර්ධ්නය 30 200 4 

BSE 3407 ජාතයන්තර ව්යාොර කළමනාකරණය       30 200  4 

BSE 3408 මානව්  ම්ෙත්ම  ිංව්ර්ධ්නය 30 200 4 

එකතුව් 720 4800 96 
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8.2 උපොධි පොඨමොල්ේ අධ්යොපනික ප්ර්ේශය සහ අධ්යයන ව්ොර ව්ූහය 

විද්යාසේදී ව්යාොර අධ්යයන ( ාමානය) බාහිර උොිය,  ාමානය බාහිර උොි ව්ැඩ ටහනේ 

ව්න බැවින්, අධ්යයනාිංශය උොිය තුළ පිරිනමන විෂයයන්/ොඨමාලා පිළිබඳ විධීමත්ම සේශන 

 හ/සහෝ ොඨමාලා  ැසි පිරිනැමීම සහෝ ෙැව්ැත්මවීම සිු සනාකරයි. ඒ සව්නුව්ට, සිසුන් පිළිබඳ 

 ේව්යිං-සමසහයුම් අධ්යයනය දිරිමත්ම කිරීමට ෙහසුකම්  ෙයයි. සකස ේසව්තත්ම, සමම 

ඉස නුම් ක්රියාව්ලිසේ සකාට ේ සල , අධ්යයනාිංශය උොි ව්ැඩ ටහසන් එේ එේ 

අධ්යයන ව්ාරය තුළ  ම්මන්ත්රණ මාලාව්ේ ෙව්ත්මව්නු ලබයි.  

9.  උපොධි පොඨමොල්ේ කොලසීමොව් 

අව්ම කාලසීමාව් : ව් ර තුනකි (03) 

උෙරිම කාලසීමාව් : ව් ර හතකි (07). එබැවින්, සිසුන් අඛණ්ඩව් ව් ර හතකට (07) සනාව්ැඩි  

කාලසීමාව්ේ තුළ උොිය  ම්ූර්ණ කළ යුතුය.  

10.  උපොධි පොඨමොලෝේ මොධ්යය  

සිසුන්සේ කාර්ය ාධ්නය ෙරිදි, ෙළමු ව් සර් සිට සතව්ැනි ව් ර ද්ේව්ා සිිංහල  හ ඉිංග්රීසි 

භාෂාව්න්ස න් උොිය පිරිනමනු ලැසේ. සකස ේසව්තත්ම, උොි ව්ැඩ ටහසන් කාලය තුළදි 

භාෂා මාධ්ය සව්න ේ කිරීසම් විකල්වෙය සිසුන්ට හිමි සනාසේ.  

11. උපොධි පොඨමොලෝේ ගොස්තු 

උොිසේ ව්ැඩ ටහන්  ා ේතුව් රු. 185,000.00ේ ව්න අතර, එම මුද්ල  ම්ූර්ණසයන් සහෝ 

ව්ාරික ෙද්නම මත ස විය යුතුය (ව්ගුව් 11.1බලන්න). සමම මුද්ලින් ව්ැඩ ටහසන් නැව්ත 

විභා   ඳහා ලියාෙදිිංි  ා ේතුව්  හ විභා   ා ේතුව් හැර ලියාෙදිිංි  ා ේතුව්,  ම්මන්ත්රණ 

 ා ේතුව්  හ විභා   ා ේතුව් ආව්රණය සකසර්.  

 

ව්ගුව් 11.1: ව්ොරික පද්නම මත ්ගවීම 

ව්ොරිකය       මුද්ල (රු.) 

1 ව්ැනි ව්ාරිකය (ලියාෙදිිංිසේදී) (ොඨමාලා 

 ා ේතුව් + ලියාෙදිිංි  ා ේතුව්) 

75,000.00 

2 ව්ැනි ව්ාරිකය  (ෙළමු ව් ර ෙළමු අර්ධ් 

ව්ාර්ික ෙරීේෂණයට සෙර) 

60,000.00 

3 ව්ැනි ව්ාරිකය  (සද්ව්ැනි ව් ර සද්ව්න අර්ධ් 

ව්ාර්ික ෙරීේෂණයට සෙර) 

50,000.00 

එකතුව් 185,000.00 
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12. සිසු කොර්යසොධ්නය ඇගයීම සහ ්ර්ණිගතකරණ ක්රමය 

උොිසේ සිසු කාර්ය ාධ්නය ඇ යීමට අඛණ්ඩ ඇ යීම්  හ අව්ශය අව් ේථාව්ලදී අව් ාන 

අධ්යයන ව්ාර විභා ය යන සද්කම ඇතුළත්ම විය හැකිය. සකස ේසව්තත්ම, අඛණ්ඩ ඇ යීම 

උොිසේ යම් ොඨමාලාව්ක  ම ේථ ඇ යීසම් ෙසහන් එකේ සහෝ සියයට වි ේ  (20) 

සනාඉේමවිය යුතුය. සිසු කාර්ය ාධ්නය, විභා  සරගුලාසි  හ බාහිර උොි හා වි ේතාරිත 

ොඨමාලා එේකකය (EDECU) හි අතුරු ව්යව් ේථාව්ලට අනුකූලව් ඇ යීමට ලේ කරනු ලැසේ. 

පීඨය  හ විශේව්විද්යාලය ලකුණු 12 ෙරිමාණසයන් සරේණි ත කරනු ලබන අතර එය E සිට A+ 

ද්ේව්ා ෙරා යේ  නියි. (ව්ගුව් 12.1 බලන්න). 

 

ව්ගුව් 12.1: ්ර්ණිගතකරණ පරිමොණ 

ලකුණු පරොසය ්ර්ණි්ේ අක්ෂ්ර ්ර්ණි්ේ ලකුණු 

85-100 A+ 4.00 

70-84 A 4.00 

65-69 A- 3.70 

60-64 B+ 3.30 

55-59 B 3.00 

50-54 B- 2.70 

45-49 C+ 2.30 

40-44 C 2.00 

35-39 C- 1.70 

30-34 D+ 1.30 

25-29 D 1.00 

00-24 E 0.00 

 

 

12.2  ්ර්ණි ලකුණුව්ල සොමොනය ගණනය කිරීම සඳහො මොර්්ගෝප්ේශ 

සරේණි ලකුණුව්ල  ාමානයය (GPA) සිසුසව්කුසේ  ම ේත අධ්යාෙන ජයග්රහනයක 

 ිංඛයාත්මමක නිසයෝජනයකි. GPA සිසුසව්ේ ලබා න්නා සරේණිසේ අකුර තුළ මුලු  ම්මාන 

ෙැය  ණනින් උෙයන ලද් සරේණිසේ මුළු ලකුණු සබද්මින් ලබා න්නා ඵලයයි. සරේණිසේ 

ලකුණු  ාමානය  ණනය කිරීසම්දී  ේථාන සද්කකට ඉහළ ද්ශම සලාප් කරනු ලැබූව්ත්ම 

ව්ටකුරු සනාකරයි.  
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i1 

N 

GPA ගණනය කිරීම සඳහො සූත්රය පහතින් ද්ැක්්ේ 

 

GPA = උෙයනලද් සශේණි ලකුණු ව්ටිනාකම්ව්ල මුළු  ණන  

 ම්මාන ෙැය මුළු  ණන 

 
 

( ම්මාන ෙැය ) i    X (සරේණිසේ ලකුණු )i 

GPA  i1 
 

( ම්මාන ෙැය ) i  

 

 

12.3    අව්සන් අධ්යයන ව්ොර විභොගය සහ අඛණ්ඩ ඇගයීම 
 

12.3.1  බාහිර විභා  අධ්යයන මණ්ඩලය, අධ්යයන මණ්ඩලය, කළමනාකරණ කමිටුව්  හ 

 නාතන  භාව් විසින් සව්න ේ ආකාරයකින් අනුමත කර ඇත්මනම් මි , එේ එේ 

ොඨමාලාව්ට එේ එේ අධ්යයන ව්ාරය අව් ානසේදී අව් ාන විභා යේ අව්ශය සේ. 

විභා සේ කාලසීමාව් එේ එේ ොඨමාලාසේ අව්ශයතා මත රැසඳමින් සව්න ේ විය හැක. 

සොුසේ ඒව්ා ෙැය තුනක කාලයකි.  

 

12.3.2   ඊට අමතරව්, එේ එේ ොඨමාලා  ඳහා අඛණ්ඩ ඇ යීම්  ිංරචකයේ ඇතුළත්ම විය හැක. 

අඛණ්ඩ ඇ යීම් ක්රමයට ව්ාර  හ ෙර්සේෂණ ෙත්රිකා, සිේධී අධ්යයන, ඉදිරිෙත්ම කිරීම්, 

ප්රාසයෝගික ව්ාර්තා, තීරණාත්මමක සිුවීම්, කු ලතා ස ාඩන න්නන්, ෙන්ති  හභාගිත්මව්ය 

යනාදිය ඇතුළත්ම විය හැක.  

 

12.3.3  ොඨමාලාව්ේ  ඳහා  ම ේත සරේණිය එම ොඨමාලාව්  ඳහා සියලුම සරේණි ත ඇ යීම්ව්ල 

කාර්ය ාධ්නය මත ෙද්නම් සේ. 

 

12.3.4 ශා ේීය මණ්ඩලය විසින් සව්න ේ ආකාරයකින් අනුමත කර ඇත්මනම් මි , යම් 

අයුම්කරුසව්ේ විභා ය  ඳහා අධ්යයන ොඨමාලාව්  ම්ූර්ණ කිරීසමන් ෙසු ෙව්ත්මව්නු 

ලබන විභා සේ ෙළමු අව් ේථාව් මත එේ එේ විභා ය  ඳහා ඔහු/ඇය සෙනී සිටිය යුතුය.  

 

12.3.5 අිකාරි බලය සනාමැතිව් සහෝ  ාධ්ාරණ සහේතුව්ේ සනාමැතිව් යම් විභා යේ  ඳහා සෙනී 

සිටීමට අ මත්ම වූ සිසුන්ට එම විභා ය  ඳහා ‘AB' (සනාෙැමිණී)  ලකුණේ ලබා සද්නු 

ලැසේ. සමම  ලකුණ අ මත්ම සරේණිය  (E) ට  මාන සේ.  

 

12.4 පොඨමොලොව්න් සඳහො අව්සොන ලකුණු ගණනය කිරීම සඳහො මොර්්ගෝප්ේශ 
 

12.4.1 අව් න් අධ්යයන ව්ාර විභා ය ොඨමාලාව්ේ  ඳහා ෙැව්රුණු අව් න් ලකුණුව්ලින් 100%ේ 

සහෝ 80%ට සනාව්ැඩි බරේ ද්රනු ඇත. ඉහත සද්යට යම් ව්යතිසර්ඛියක සේ නම්, බාහිර විභා  

අිංශය, අධ්යයන මණ්ඩලය, පීඨ මණ්ඩලය, කළමනාකරණ කමිටුව්  හ  නාතන  භාව් 

විසින් අනුමත කරනු ලැසේ.  

 

12.4.2 යම් ොඨමාලාව්ේ  ඳහා අඛණ්ඩ ඇ යීමේ තිබිය යුතු බව්ට තීරණය කරන්සන්නම්, 

අඛණ්ඩ ඇ යීම්  ිංරචකය ොඨමාලාව්ේ  ඳහා ෙැව්රුණු අව් න් ලකුණුව්ලින් 20%කට 

සනාව්ැඩි බරේ  ද්රනු ඇත. මැදි අධ්යයන ව්ාර විභා ය/ෙරීේෂණය/ප්රශේනාව්ලිය, ව්ාර  හ 

ෙර්සේෂණ ෙත්රිකා, සිේි අධ්යයන, ඉදිරිෙත්ම කිරීම්, ප්රාසයෝගික ව්ාර්තා, .තීරණාත්මමක 

N 

එහිදී, i= ොඨමාලාසේ අිංකය  

N =  ලකාබලන ොඨමාලා මුළු  ණන 

 
N 
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සිුවීම්, කු ලතා ස ාඩන න්නන්, ෙන්ති  හභාගිත්මව්ය ව්ැනි අඛණ්ඩ ඇ යීම් එකේ සහෝ 

කිහිෙයක ලකුණු  මන්විත විය හැකිය.  

 

12.4.3 යම් අයුම්කරුසව්ේ ොඨමාලාව්ේ  ඳහා අව්ශය අඛණ්ඩ ඇ යීම් සියල්වලම  ම්ූර්ණ කර 

සනාමැති අව් ේථාව්ලදී, අඛණ්ඩ ඇ යීම්  ඳහා සව්න්කරන ලද් මුළු ලකුණු මත ෙද්නම් වී 

අව් ාන ලකුණු  ණනය කරනු ලැසේ. උද්ාහරණයේ සල , උෙසල්වඛන ත එේ එේ 

අඛණ්ඩ ඇ යීම් 2ේ  ඳහා ලකුණු 10ේ සව්න් කර ඇති  හ අයුම්කරු එේ (1) අඛණ්ඩ 

ඇ යීමේ  ම්ූර්ණ කර ලකුණූ 8ේ ලබා ස න ඇති අව් ේථාව්කදී, එම ොඨමාලාව්  ඳහා 

අඛණ්ඩ ඇ යීම  ඳහා ඔහුසේ/ඇයසේ අව් ාන ලකුණු  8/20 සේ. 

 

12.4.4 අඛණ්ඩ ඇ යීම් සව්නුව්ට යම් ොඨමාලාව්කට මැදි අධ්යයන ව්ාර විභා ය/ 

ෙරීේෂණය/ප්රශේනාව්ලිය (එේ දින විභා ) අයත්ම සේ නම්, විභා ය/ෙරීේෂණය/ප්රශේනාව්ලිය 

 ඳහා ලබාස න ඇති ලකුණු අඛණ්ඩ ඇ යීම් ලකුණු සල   ලකනු ලැසේ.  

 

12.4.5 12.6 ව් න්තිසේ ද්ැේසව්න ව්ලිංගු සහේතු  හිතව් මැදි අධ්යයන ව්ාර විභා ය 

/ෙරීේෂණය/ප්රශේනාව්ලිය (එේ දින විභා ය)  ඳහා සනාෙැමිණි සිසුසව්කුට ඉදිරි 

අධ්යාෙනික ව් සර් විභා ය/ෙරීේෂණය/ප්රශේනාව්ලිය සහෝ අඛණ්ඩ ඇ යීම කිරීමට 

අව් ේථාව් ලබා සද්නු ලැසේ. සනාෙැමිණිම  ඳහා  ව්ලිංගු සහේතුව්ේ සනාමැතිනම්, එම 

සිසුව්ාට "00" (බින්ුව්) ලකුණේ ලබා සද්නු ලැසේ.  

 

12.4.5 ොඨමාලාව්ේ අ මත්මවීම සහෝ ව්ලිංගු සහේතු සනාමැතිව් සනාෙැමිණිම සහේතු සකාට ස න 

ොඨමාලාව්ේ  ඳහා නැව්ත සෙනී සිටින සිසුන්ට මැදි අධ්යයන ව්ාර විභා ය 

/ෙරීේෂණය/ප්රශේනාව්ලිය  ඳහා නැව්ත සෙනී සිටීමට ඉඩ සද්නු සනාලැසේ. ොඨමාලාව් 

 ඳහා අව් ාන ලකුණු 100% බර  හිත අව් ාන විභා සේ ලකුණු භාවිතා කරමින්  ණනය 

කරනු ලබන අතර නමුත්ම උෙරිමය 40%කි (12.8.3 ව් න්තිය බලන්න). 

 

12.5  පොඨමොලොව්ක් සමතවීම ්හෝ අසමතවීම 

යම් අයුම්කරුසව්ේ එම ොඨමාලාව්  ඳහා 40% සහෝ ඉහළ  ම ේථ  ාමානයයේ (අඛණ්ඩ 

ඇ යීසම් බරතබන ලද්  ාමානය ලකුණු (යම් ොඨමාලාව්ේ අඛණ්ඩ ඇ යීම් ලබා 

සනාදීමට තීරණය කරයිනම්, සමය  ලකා බලනු සනාලැසේ)  හ අව් න් අධ්යයන ව්ාර 

විභා ය)  ලබා  න්සන් නම් ොඨමාලාව්  මත්ම වී ඇති බව්ට  ලකුණු ලැසේ.   

 

12.5.1 යම් අයුම්කරුසව්ේ අව් න් අධ්යයන ව්ාර විභා ය සහෝ මැදි අධ්යයන ව්ාර විභා ය  ඳහා 

සනාෙැමිණ ඇත්මනම්, ෙහත  ඳහන්  ලකුණු සුුසු ෙරිදි ද්ේව්නු ලැසේ.  

 

12.5.1.1 අධ්යයන මණ්ඩලය විසින් අනුමත කර ඇති වව්ද්ය සහේතුව්ේ මත සනාෙැමිණ සිටීම  

‘MC’ (වව්ද්ය)  ලකුණ ලබා සද්නු ලැසේ. 10.6.1 ව් න්තිය බලන්න. 

 

12.5.1.2 අධ්යයන මණ්ඩලය විසින් අනුමත කර ඇති ව්ලිංගු සහේතු නි ා සනාෙැමිණ සිටීම  "DFR" 

(ප්රමාද් වූ)  ලකුණ ලබා සද්නු ලැසේ. 10.6.2 ව් න්තිය බලන්න. 

 

12.5.1.3 ව්ලිංගු සහේතු සනාමැතිව් සනාෙැමිණ සිටීම "AB" (සනාෙැමිණි)  ලකුණ ලබා සද්නු 

ලැසේ. 
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12.6    විභොගයකට ්නොපැමිණ සිටීම සඳහො ව්ලාංගු ්හත්ු 

සිසුව්ාසේ බරෙතල සරෝ  තත්මත්මව්යේ සහෝ ආ න්න ෙවුසල්ව යම්  ාමාජිකසයකුසේ 

මරණයේ සහෝ බාහිර විභා  අිංශය, අධ්යයන මණ්ඩලය, කළමනාකරණ කමිටුව් විසින් 

පිළි නු ලබන යම් සව්නත්ම සහේතුව්ේ මත සිසුව්ා විභා යට සනාෙැමිණ සිටීම   නාතන 

 භාව් විසින් අනුමත කර ඇත්මනම්,  මාව් ලබා සද්නු ලැසේ. සිසුසව්කුට  මාව් 

ලබාසද්න්සන්නම්, ඔහුට/ඇයට ව්රප්ර ාද්  හිතව් එනම් කිසිු ලකුණු අඩුකිරීමේ 

සනාමැතිව්ම ඊළඟ ආ න්නතම අව් ේථාසේදී විභා යට සෙනී සිටිය හැකිය.  

 

12.6.1   වව්ද්ය සහේතු නි ා විභා ව්ලට සනාෙැමිණි අයුම්කරුසව්ේ රජසේ ලියාෙදිිංි වව්ද්ය 

නිලධ්ාරිසයකුස න් ලබා ත්ම වව්ද්ය  හතිකයේ ඉදිරිෙත්ම කළ යුතුය. අනුමැතිය  ඳහා 

අධ්යයන මණ්ඩලය, පීඨසේ මණ්ඩලය  හ   නාතන  භාව්ට ඉදිරිෙත්ම කිරීමට නියමිත 

ප්රශේන ෙත්රය  ඳහා විභා ය ෙැව්ැත්මවීසමන් ෙසු  ති සද්කේ තුළ  බාහිර විභා  අිංශසේ 

සජයෂේඨ  හකාර සල්වඛකාිකාරී සව්ත සමය ඉදිරිෙත්ම කළ යුතුය. එව්ැනි අව් ේථාව්ක, 

ශිෂයයා එම ොඨමාලාව්  ඳහා  'MC'  ලකුණේ ලබා නී.  

 

12.6.2   ෙවුසල්ව විසයෝවීම (සද්මේපියන්,  සහෝද්රයා,  සහෝද්රිය,  හ විව්ාහකනම් කලත්රයා සහෝ 

ළමයා) සහේතු සකාට ස න විභා යේ  ඳහා යම් අයුම්කරුසව්ේ සනාෙැමිණීම  ඳහා 

මරණ  හතිකය  හ  ම්බන්ධ්තාව් පිළිබඳ සුුසු  ාේියේ ඉදිරිෙත්ම කිරීම මඟින් බාහිර 

විභා  අධ්යයන මණ්ඩලය, අධ්යයන කළමනාකරණ කමිටුව්  හ  නාතන  භාසේ 

අනුමැතිය ලබා  න්සන්නම්, එව්ැනි අව් ේථාව්ක, එම සිසුව්ා එම ොඨමාලාව්  ඳහා 'DFR'' 

 ලකුණේ ලබා නී.  

 

12.7     වව්ද්ය ්හ්තුන් මත ඉව්තවීම 

යම් සිසුසව්කුට ලියවිලි  ාේිය  හිතව් ව්ලිංගු වව්ද්ය සහේතු මත අධ්යයන ව්ාරය තුළ 

ඕනෑම අව් ේථාව්ක දී ොඨමාලාව්කින් ඉව්ත්මවිය හැකිය. එව්ැනි අව් ේථාව්කදී, එම සිසුව්ාට 

'MC'  ලකුණේ ලබා සේ. වව්ද්ය සහේතු මත ඉව්ත්මවීමේ ඉල්වලා සිටීසම්දී බාහිර විභා  

අිංශසේ, පීඨසේ  හ විශේව් විද්යාල මාර්ස ෝෙසේශ සිසුව්ා අනු මනය කළ යුතුය. වව්ද්ය 

සහේතු මත දීර්ඝ කරන ලද් කාලසීමාව්ේ  ඳහා ලිඛිත අනුමැතිය ලබා  න්සන්නම් මි  යම් 

සිසුසව්ේ ඉදිරි ව් ර තුළ එම ොඨමාලාව්  ඳහා සෙනී සිටිය යුතුව් ඇත.  

 

12.8.     පොඨමොලොව්ක් නැව්ත කිරීම 
 

12.8.1 'D' සහෝ 'E' සරේණියේ ලබා  න්නා යම් සිසුසව්ේ ඉදිරි අධ්යයන ව්ාරය තුළ එම ොඨමාලාව් 
 ඳහා ලියාෙදිිංි වීම මඟින් එම ොඨමාලාව් නැව්ත කළ යුතුය.  

 

12.8.2 'C-' සහෝ 'D+' සරේණියේ ලබා  න්නා යම් සිසුසව්ේ ඉදිරි අධ්යයන ව්ාරය තුළ එම 

ොඨමාලාව්  ඳහා ලියාෙදිිංිවීම මඟින් එම ොඨමාලාව් නැව්ත කළ හැකිය.  

 

12.8.3 යම් විභා යක ොඨමාලාව්/ොඨමාලා නැව්ත කරන යම් අයුම්කරුසව්ේ ලබා න්නා  තය 

ලකුණු සනා ලකා ඔහු/ඇය නැව්ත කළ එේ එේ ොඨමාලාව්/ොඨමාලා  ඳහා 40% කට 

ව්ඩා ('C' සරේණියේ  ඳහා ලබා දී ඇති අව්ම ලකුණ) ලබා  ැනීමට සුුසුකම් සනාලබයි. 

නැව්ත සිුකරන ොඨමාලාව්ේ  ඳහා ලබා දී ඇති උෙරිම සරේණිය C සේ. 
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12.8.4 නැව්ත සිුකළ උත්ම ාහයන්හි දී ලබා ත්ම සරේණිය සෙර උත්ම හයකදී ලබා ත්ම සරේණියට 

ෙහළ සරේණියේ වුව්සහාත්ම ලබා ඇති ව්ඩා ව්ැඩි ඉහළ සරේණිය බල ෙැව්ැත්මසව්නු ඇත. 

 

12.8.5    ොඨමාලාව්ේ පිළිබඳ නැව්ත සිුකරන අඛණ්ඩ ඇ යීම (12.4 ව් න්තිය බලන්න) මධ්ය ව්ාර 

විභා ය/ ෙරීේෂණය/ ප්රශේනාව්ලියකදී 12.6 ව් න්තිසයහි  ඳහන් පිළි ත හැකි සහේතුව්ේ 

 හිතව් සනාෙැමිසණන යම් අයුම්කරුසව්කුට කිසිු ලකුණු සීමා කිරීමේ සනාමැතිව් ඊළඟ 

අධ්යයන ව්ාරසේ දී  එකී ඇ යීම සිුකිරීමට තව්ත්ම අව් ේථාව්ේ ලබා දිය යුතුය.  

 

12.9     පොඨමොලොව්ක අව්සොන අධ්යයන ව්ොරය නැව්ත කිරීම 

12.9.1  අව් ාන අධ්යයන ව්ාරය  ඳහා බාහිර විභා  අිංශය විසින් නැව්ත විභා යේ ෙව්ත්මව්නු 

සනාලැසේ. යම් ශිෂයසයකු විභා යේ අ මත්ම වුව්සහාත්ම සහෝ අ නීෙ තත්මත්මව්යේ 

සහේතුසව්න් සහෝ 12.6 ව් න්තිසේ ද්ේව්ා ඇති සව්නත්ම ව්ලිංගු සහේතුව්ේ නි ා විභා යට 

සෙනී සිටීමට සනාහැකි වූව්සහාත්ම, ඔහුට / ඇයට ඊළඟ අධ්යාෙනික ව්ර්ෂය තුළදී ෙව්ත්මව්නු 

ලබන එව්ැනි විභා යේ  ඳහා සෙනී සිටීමට අව් ේථාව් තිසේ.  
 

12.9.2  ඉහත 12.6 ව් න්තිසේ ද්ේව්ා ඇති ව්ලිංගු සහේතුව්ේ  හිතව් අව් ාන අධ්යයන ව්ාරසේ 

විභා යට සනාෙැමිසණන අසප්ේෂකසයකු විසින් එය ඉදිරිෙත්ම කර බාහිර විභා  අිංශය, 

අධ්යයන මණ්ඩලය, කළමනාකරණ කමිටුව්  හ  නාතන  භාව් විසින් පිළිස න ඇති 

අව් ේථාව්ක, ඔහු/ ඇය මුල්ව අව් ේථාව් භාවිත කර සනාමැති ස ේ  ලකනු ලබයි.  
 

ව්රප්ර ාද්  හිතව් ඊළඟ අධ්යාෙනික ව් ර තුළ එම ොඨමාලාව්  ඳහා ලියාෙදිිංිවීම මඟින් 

එම ොඨමාලාසේ අව් න් අධ්යයන ව්ාර විභා ය  ඳහා එව්ැනි අසප්ේෂකසයේ සෙනී සිටිය 

යුතුය. ව්ලිංගු සහේතුව්ක ෙද්නම මත දීර්ඝකළ කාලසීමාව්ේ  ඳහා ලිඛිත අනුමැතියේ 

ලබාස න ඇත්මනම් මි  ඊලඟ අධ්යයන ව්ර්ෂය තුළ එම ොඨමාලාව්  ඳහා එව්ැනි 

අසප්ේෂකසයේ සෙනී සිටිය යුතුය.   
 

12.10     අව්සන් අධ්යයන ව්ොර විභොගය සඳහො ්නොපැමිණි අය 

යම් අයුම්කරුසව්ේ විසින් ව්ලිංගු සහේතුව්ේ ඉදිරිෙත්ම කර ඇත්මනම්  හ බාහිර විභා  අිංශය, 

අධ්යයන මණ්ඩලය, කළමනාකරණ කමිටුව්  හ  නාතන  භාව් විසින් එය පිළිස න 

ඇත්මනම් මි ,  ම ේත අව් න් අධ්යයන ව්ාර විභා යේ  ඳහා සනාෙැමිණ සිටි එම 

අයුම්කරු ඔහු/ඇය අව් ේථාව්ේ භාවිතා කර ඇති සල   ලකනු ලැසේ. පිළි ත්ම ව්ලිංගු 

සහේතුව්ේ  හිත යම් අයුම්කරුසව්ේ ඊලඟ ආ න්න අව් ේථාසේදී  ම ේත අව් න් අධ්යයන 

ව්ාර විභා ය ලබා ැනීමට  හ කිසිු සීමාව්කින් සතාරව් ොඨමාලාව්න්  ඳහා සරේණි ලබා 

 ැනීමට සුුසුකම් ලබයි. යම් අයුම්කරුසව්ේ ව්ලිංගු සහේතුව්ේ ඉදිරිෙත්ම සනාකර ඊලඟ 

ආ න්න අව් ේථාසේදී  ම ේත අව් න් අධ්යයන ව්ාර විභා ය ලබා ැනීම මඟහරින්සන්නම්, 

භාවිතා කරන ලද් උත්ම ාහයේ සල  එය  ලකනු ලැසේ.  

 

13.    උපොධි පොඨමොලොව් සමතවීම  
 

13.1      උපොධි ව්ැඩසටහනක ව්සරක් සමතවීම 

යම් අයුම්කරුසව්ේ ව් ර  ඳහා 2.00 ට සනාඅඩු අව්ම  GPAේ උෙයාස න ඇත්මනම්  හ 

අ මත්ම සරේණි (D සහෝ E), සනාමැතිනම්, ඔහු/ඇය උොි ව්ැඩ ටහසන් යම් ව් රේ  මත්මවී 

ඇති බව්ට  ලකනු ලැසේ.  
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13.2      අධ්යයන ව්ොර විභොගව්ල අසමත විෂ්යයන් සමතවීම 

ඉහත 13.1 ව් න්තිසේ ද්ැේසව්න අව්ශයතා  ම්ූර්ණ කිරීමට අසොසහා ත්ම වී ඇති යම් 

අයුම්කරුසව්ේ අ මත්ම වූ ොඨමාලාව්/ොඨමාලා (සියලූම D සහෝ E සරේණි)  ඳහා නැව්ත 

සෙනී සිටිය යුතු අතර, ඉහත 12.10 ව් න්තිසේ ද්ැේසව්න අද්ාළ සීමාව්න් යටසත්ම එම 

ොඨමාලා  මත්ම විය යුතුය. යම් අයුම්කරුසව්ේ 2.00 ට අඩු GPAේ උෙයාස න ඇත්මනම් 

ඔහු/ඇය C-  හ D+  හිත ොඨමාලා  ඳහා සෙනී සිටිය යුතු අතර ඉහත 12.10 ව් න්තිසේ 

ද්ැේසව්න අද්ාළ සීමාව්න් යටසත්ම 2.00 ට සනාඅඩු අව්ම GPAේ උෙයා ත යුතුය.  

 

13.3     උපොධිය සම්පූර්ණ කිරීම - උපොධිය සඳහො අව්ශයතො   

සිසුසව්කු විසින් ව්යාොර අධ්යයන ( ාමානය) බාහිර උොිය හිමිකර  ැනිම  ඳහා:  

 අද්ාළ උොි ව්ැඩ ටහන  ඳහා නියම කරන ලද් අව්ම අධ්යයන ව්ාර ෙැය  ණන 

 ම්ූර්ණ කර තිබීම,  හ 

 එේ එේ ව් ර  ඳහා 2.00 ට සනාඅඩු අව්ම  GPA අ යේ උෙයාස න තිබීම,  හ 

  ම ේත උොි ව්ැඩ ටහන  ඳහා 2.00ක අව්ම  ම ේත GPA අ යේ,  හ 

 අ මත්ම සරේණි (D සහෝ E) සනාමැතිවීම,  හ 

 අනුමත ව්ලිංගු සහේතුව්ේ හැර විශේව්විද්යාලයට මුලින්ම ඇතුළත්ම වූ අධ්යයන ව්ර්ෂසේ සිට 

උෙරිම ව්ශසයන් අධ්යයන ව්ර්ෂ 7 ේ තුළ ඉහත ද්ේව්ා ඇති සියලුම අව්ශයතා  පුරාලීම. 

 

සකස ේ සව්තත්ම, සිසුසව්කු විසින් උොි ව්ැඩ ටහසන් අව් න් උත්ම ාහයට ළඟා වූ විට  හ ඔහු/ඇය 

සියලු ොඨමාලා ඒකක  ඳහා අව්ම ව්ශසයන් එේ ව්රේව්ත්ම සෙනී සිට ඇත්මනම්, එම ශිෂයයාසේ 

ප්රතිඵල තීරණය කිරීම  ම්බන්ධ්සයන් ෙහත ක්රියාෙටිොටි අනු මනය කරයි. 

I. අඛණ්ඩ ඇඟයීම්  ඳහා ලබා  ත්ම ලකුණු කිසියම් විෂයේ  ඳහා ඉදිරියට ස න ස ා ේ 

සනාමැති නම්, ඉදිරියට ස න යනු ලැසේ.  

II. GPA අ ය  ණනය කිරිසම්දී ශිෂයයා ඕනෑම උත්ම ාහයක දී ලබා  ත්ම ඉහළම ලකුණු  ලකා 

බලනු ලැසේ.  

III. ශිෂයසයකු 2.00 සහෝ ඊට ව්ැඩි  ම ේත  GPA අ යේ ලබාස න තිසේ නම්, ඔහුට සහෝ ඇයට 

ඉහත ද්ේව්ා ඇති උොිය  ඳහා ව්න අව්ශයතා සනා ලකා හරිමින් උොිය ප්රද්ානය කරනු 

ලැසේ.  

IV. ඉහත I, II හා II හි ද්ේව්ා ඇති කරුණු GPA අ ය  ණනය කිරිසම්දී අද්ාල සේ. එබැවින් 

ශිෂයයාසේ සරේණි ත කිරීම සව්න ේ සනාකල යුතු අතර උෙරිම GPA අ ය 2.00 විය යුතුය. 

 

14.  පන්ති පිරිනැමීම 

පළමු ්පළ පන්ති සොමොර්ථය ලබො ගැනීම   

ෙළමු සෙළ ෙන්ති  ාමාර්ථයයේ  හිත උොියේ පිරිනැමීම  ඳහා ශිෂයසයකු ෙහත  ඳහන් 

සියලු අව්ශයතා  පුරාලිය යුතුය: 

 ශිෂයයා  ම ේත උොි ොඨමාලාව් තුළ 3.70 සහෝ ඊට ඉහළ  ම ේත GPA අ යේ උෙයා 

තිබිය යුතුය. 

  ශිෂයයා උොි ොඨමාලාව් තුළ ඇති විෂයයන්ස න් අව්ම ව්ශසයන් අඩේව්ත්ම  “A+” සහෝ 

“A” සරේණි ලබාස න තිබිය යුතුය.  

 ශිෂයයා C ට ව්ඩා ෙහළ සරේණි  ලබා සනාතිබිය යුතුය. 

 අනුමත ව්ලිංගු සහේතුව්ේ හැර ලියාෙදිිංි කළ ෙළමු අධ්යයන ව්ර්ෂසේ සිට අධ්යයන ව්ර්ෂ 

තුනේ (03) ඇතුළත ශිෂයයා සමම අව්ශයතා  පුරාලිය යුතුය. 
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්ද්ව්න ්පළ ඉහළ පන්ති සොමොර්ථ ලබො ගැනීම  

සද්ව්න සෙළ (ඉහළ) ෙන්ති  ාමාර්ථයේ  හිත උොියේ පිරිනැමීම  ඳහා ශිෂයසයකු ෙහත  ඳහන් 

සියලු අව්ශයතා  පුරාලිය යුතුය.  

 ශිෂයයා  ම ේත උොි ොඨමාලාව් තුළ 3.30 සහෝ ඊට ඉහළ  ම ේත GPA අ යේ ලබාස න 

තිබිය යුතුය. 

 ශිෂයයා උොි ොඨමාලාව් තුළ ඇති විෂයයන්ස න් අව්ම ව්ශසයන් අඩේව්ත්ම A- සරේණිය සහෝ 

ව්ඩා යහෙත්ම සරේණි උෙයාස න තිබිය යුතුය. 

 ශිෂයයා  ම ේත උොි ොඨමාලාව්  ඳහා ුර්ව්ල (C- සහෝ D+) සරේණි සද්කකට ව්ඩා 

උෙයාස න සනාතිබිය යුතුය. 

 අනුමත ව්ලිංගු සහේතුව්ේ හැර ලියාෙදිිංි කළ ෙළමු අධ්යයන ව්ර්ෂසේ සිට අධ්යයන ව්ර්ෂ තුනේ 

(03) ඇතුළත ශිෂයයා සමම අව්ශයතා  පුරාලිය යුතුය. 

 

්ද්ව්න ්පළ (පහළ) පන්ති සොමොර්ථය ලබො ගැනීම 

සද්ව්න සෙළ (ෙහළ) ෙන්ති  ාමාර්ථයේ  හිත උොියේ පිරිනැමීම  ඳහා ශිෂයසයකු ෙහත  හන් 

සියල අව්ශයතා  පුරාලිය යුතුය.  

 ශිෂයයා  ම ේත උොි ොඨමාලාව් තුළ 3.00 සහෝ ඊට ඉහළ  ම ේත GPA අ යේ ලබාස න 

තිබිය යුතුය. 

 ශිෂයයා උොි ොඨමාලාව් තුළ ඇති විෂයයන්ස න් අව්ම ව්ශසයන් අඩේව්ත්ම B+ සරේණිය සහෝ 

ඊට ව්ඩා යහෙත්ම සරේණි උෙයාස න තිබිය යුතුය. 

 ශිෂයයා  ම ේත උොි ව්ැඩ ටහන  ඳහා ුර්ව්ල (C- සහෝ D+) සරේණි සද්කකට ව්ඩා උෙයා 

සනාතිබිය යුතුය. 

 අනුමත ව්ලිංගු සහේතුව්ේ හැර ලියාෙදිිංි කළ ෙළමු අධ්යයන ව්ර්ෂසේ සිට අධ්යයන ව්ර්ෂ තුනේ 

(03) ඇතුළත ශිෂයයා සමම අව්ශයතා  පුරාලිය යුතුය. 

 

15.  උපොධිය ව්ලාංගු දිනය  

ප්රථම ව්රට උොි III විභා යට සෙනී සිටින සිසුන්  ඳහා උොිය ව්ලිංගු දිනය III ව්න උොි 

විභා සේ අව් ාන දිනට ෙසුව් එළැසෙන ව්ැඩ කරන දිනයකි. එම දිනය ඉරිද්ා සහෝ රජසේ 

නිව්ාඩු දිනයේ සනාසේ.  

 

පුනර් අසප්ේෂකයන්සේ උොිය ව්ලිංගු දිනය අද්ාල පීඨය විසින් තීරණය කරනු ලැසේ. 

 

16.   ශිෂ්යතව් සහ ශිෂ්යොධ්ොර 

අයුම්කරුව්න්සේ කු ලතා ෙද්නම  හ/සහෝ ආර්ික තත්මත්මව්ය මත සුුසුකම් ලත්ම 

අයුම්කරුව්න්  ඳහා ශිෂයත්මව්  හ/සහෝ ශිෂයාධ්ාර  ණනාව්ේ අධ්යයනාිංශය විසින් ලබා සද්නු 

ඇත. 

 1 ව්න කාණ්ඩය: සතෝරා  ැනීසම් ෙරීේෂණසේ ඉහළම ද්ේෂතා ද්ේව්න ෙ ේසද්නා සව්ත 

උොිසේ ොඨමාලා  ා ේතු නිද්හ ේ කිරීම  ඳහා හිමිකම් ඇත.  

 2 ව්න කාණ්ඩය: සිසුන් ෙ ේසද්සනකුට ඔවුන්සේ අධ්යාෙන කු ලතා, සතෝරා  ැනීසම් 

ෙරීේෂණ ලකුණු  හ ආර්ික තත්මත්මව්ය මත ෙද්නම්ව් ොඨමාලා  ා ේතුසව්න් නිද්හ ේ වීමට 

හිමිකම් ඇත. 

 3 ව්න කාණ්ඩය: තව්ත්ම සිසුන් ෙ ේ සද්සනකුට ඔවුන්සේ ආර්ික තත්මත්මව්ය මත ෙද්නම්ව් 

උොිසේ ොඨමාලා  ා ේතුසව්න් සියයට ෙනහේ (50%) නිද්හ ේ වීමට හිමිකම් ඇත. 
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සකස ේසව්තත්ම, ශිෂයත්මව්  හ/සහෝ ශිෂයාධ්ාර ප්රද්ානය කිරීම  හ/සහෝ අඛණ්ඩව් ෙව්ත්මව්ාස න යාම 

ෙහත  ඳහන් නිර්ණායකයන්ට යටත්ම සේ. 

     ඉහත 2  හ 3 ව්න කාණ්ඩය  ඳහා සුුසුකම් ලැබීමට, යම් අයුම්කරුසව්ේ අයුම්ෙත්ම අව් න් 

කරන දිනට ව්ය  අවුරුු විසිතුනට (23) අඩු විය යුතුය. 

  එේ ශිෂයත්මව්යේ  හ/සහෝ ශිෂයාධ්ාරයකට ව්ඩා ලබා  ැනීමට කිසිු අයුම්කරුසව්කුට 

අයිතියේ නැත. 

  ශිෂයත්මව්  හ/සහෝ ශිෂයාධ්ාර අඛණ්ඩව් ෙව්ත්මව්ාස න යාම උොි ව්ැඩ ටහසන්  ශිෂයත්මව්/ 

ශිෂයාධ්ාර ලාභියාසේ කාර්ය ාධ්නයට යටත්ම සේ. 

  ශිෂයත්මව්  හ / සහෝ ශිෂයාධ්ාර  ඳහා සුුසු අයුම්කරුව්න් සතෝරා  ැනීම උොි ව්ැඩ ටහසන් 

 ම්බන්ධීකාරක  හ ව්යාොර ෙරිොලන අධ්යයනාිංශසේ ප්රධ්ානියා විසින් ෙත්ම කරන ලද් එම  

අිංශසේ  සජයෂේඨ ආචාර්යව්රුන් සද්සද්සනකුස න්  හ විශේව් විද්යාලසේ සල්වඛකාිකාරී සහෝ 

විශේව්විද්යාලසේ සල්වඛකාිකාරී විසින් ෙත්ම කරන ලද් සව්නත්ම ෙරිොලන නිලධ්ාරිසයේස න් 

 මන්විත තාව්කාලික කමිටුව්ේ විසින් කළ යුතුය.  

 

තාව්කාලික කමිටුසේ නිර්සේශය/නිර්සේශව්ලට  හ විශේව් විද්යාලසේ නීති  හ සරගුලාසිව්ලට  

අනුකූලව් ශිෂයත්මව්  හ/සහෝ ශිෂයාධ්ාර ප්රද්ානය කිරීම  හ/සහෝ අඛණ්ඩව් ෙව්ත්මව්ාස න යාම 

 ම්බන්ධ්සයන් අධ්යයනාිංශ ප්රධ්ානියා විසින්  නු ලබන තීරණය අව් ාන තීරණය සේ. 
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ඇමුණුම - පොඨමොලො විස්තර 

 

BSE 1401: කළමනොකරණ මූලධ්ර්ම 
 

සමම හඳුන්ව්ාදීසම් ොඨමාලාසේ අරමුණ ව්න්සන් සිසුන්ට කළමනාකරණසේ මූලික  ිංකල්වෙ, 

නයායන්  හ කාර්යයන් පිළිබඳ පුළුල්ව අව්සබෝධ්යේ ලබා දීමයි. 'කළමනාකරණය යනු ක්රියාව්ලියේ' 

යන අද්හ  ව්ටා,   ිංවිධ්ානය  හ එහි ෙරි රසේ ප්රධ්ාන අිං යන් පිළිබඳව් සිසුන්ට හුරුවීමට ෙහසුකම් 

 ැෙයීම  ඳහා ොඨමාලාව්  ැලසුම් කර ඇත. එම නි ා, ොඨමාලාව් මඟින් කළමනාකරණ -  ැලසුම් 

කිරීම,  ිංවිධ්ානය කිරීම, නායකත්මව්ය දීම, සෙළෙවීම,  න්නිසේද්නය  හ ොලනය පිළිබඳ 

ක්රියාව්ලිසේ ශේතිමත්ම ෙද්නමේ  මඟ සිසුන් සූද්ානම් කරනු ඇත. තව්ද්, ආයතනව්ල 

කළමනාකරණසේ කාර්යභාරය සකසරහි  ෘජු  හ/සහෝ ව්ක්ර බලෙෑමේ ඇති කරන  මකාලීන 

ව්යාොරික ෙරි රසේ  තිකතාව්යන්  ාකච්ඡා කරනු ඇත. සම් අනුව්, ොඨමාලාව්  ාර්ථකව් නිම 

කිරීසමන් 'කළමනාකරණ මූලධ්ර්ම' හා  මකාලීන  ිංවිධ්ානව්ල කළමනාකරණසේ කාර්යභාරය 

අභිමුඛව් සිසුන්සේ ද්ැනුම හා කු ලතා ව්ැඩි දියුණු කර  ැනීමට ඔවුන් ශේතිමත්ම කරනු ඇත.  

 

BSE 1402: කළමනොකරුව්න් සඳහො ආර්ික විද්යොව් 
 

සමම ොඨමාලාසේ ප්රධ්ාන ෙරමාර්ථය ව්න්සන් ආර්ික  ිංකල්වෙ  හ සයුම් පිළිබඳ මූලික 

අව්සබෝධ්යේ සිසුන්ට ලබා දීමයි. ොඨමාලාව් සකාට ේ සද්කකින්  මන්විත සේ - එනම්, ේුර ආර්ික 

විද්යාව්  හ  ාර්ව් ආර්ික විද්යාව්යි. ේුර ආර්ික විද්යාව් යටසත්ම ඉල්වලුම හා  ැෙයුම, ොරිසභෝගික 

හැසිරීම, නිෂේොද්නය, නිෂේොද්න පිරිව්ැය  හ සව්සළඳසොළ ව්ුහයන් පිළිබඳ නයායන්  ාකච්ඡා 

සකසර්. ජාතික ආද්ායම තීරණය කිරීම,  ම ේත ඉල්වලුම හා  ැෙයුම, රාජය මූලය හා මූලය ප්රතිෙත්මතිය, 

උේධ්මනය  හ විරැකියාව්  ාර්ව් ආර්ික විද්යාව් යටසත්ම  ාකච්ඡා සකසර්. ොඨමාලාව් අව් ානසේදී, 

කළමනාකරණ තීරණ  ැනීසම්දී සිසුන්ට ආර්ික  ිංකල්වෙ  හ එම  ිංකල්වෙව්ල සයදීම් පිළිබඳ මූලික 

අව්සබෝධ්යේ ලැසබනු ඇත. 

BSE 1403: කළමනොකරුව්න් සඳහො ප්රමොණොතමක තොක්ෂ්ණික ක්රම 
 

සමම ොඨමාලාව් මඟින් ව්යාොර කළමනාකරණ ේසෂේත්රසේ ප්රමාණාත්මමක ක්රම සයාද්ා  ැනීසම් 

හැකියාව්න් පිළිබඳ ද්ළ විශේසල්වෂණයේ  ිංව්ර්ධ්නය කිරීමට අව්ශය  ණිතය  හ  ිංඛයාසල්වඛනව්ල 

මූලික මූලධ්ර්ම, නීති  හ  රීති සිසුන්ට හඳුන්ව්ා සද්යි. ොඨමාලාසේ ප්රධ්ාන අව්ධ්ානය සයාමු වී ඇත්මසත්ම 

ව්යාොර  ැටලු වි ඳීම  ඳහා ප්රමාණාත්මමක ශිල්වපීය ක්රම භාවිතා කිරීසම් කු ලතා  හ ද්ෘෂේටිසකෝණ 

 ිංව්ර්ධ්නය කිරීම පිළිබඳව්ය. මූලික වීජ  ණිත කාර්යයන්, අව්කලනය, ඒකාබේධ් කිරීම  හ මූලය 

 ණිතය ව්ැනි  ණිතසේ ප්රධ්ාන මාතෘකා කිහිෙයේ ොඨමාලාසව්න් ආව්රණය කරයි.  එස ේම, ඉන් 

වි ේතරාත්මමක  ිංඛයාන ශිල්වපීය ක්රම,  ම්භාවිතා සබද්ාහැරීම්  හ ව්ැද් ත්ම ද්ත්මත විශේසල්වෂණයන් 

ශිල්වපීය ක්රම සද්කේ,  හ ම්බන්ධ්ය  හ ප්රති ාමී විශේසල්වෂණය ඇතුළුව් ව්යාොර  ිංඛයාසල්වඛනව්ල 

මූලික  ිංකල්වෙ  හ ක්රම පිළිබඳ හඳුන්ව්ාදීමේ  ෙයයි 

 

BSE 1404: ව්යොපොර සන්නි්ේද්නය 
 

සමය ඉිංග්රීසි භාෂාසව්න් ව්ෘත්මතීය  න්නිසේද්නය ව්ැඩි දියුණු කිරීම අරමුණු කර ත්ම මූලික 

ොඨමාලාව්කි. ොඨමාලාව් මඟින් ස ෝලීය ව්යාොරික ෙරි රය තුළ භාවිතා ව්න ව්ාේ මාලාව්  හ 

ව්ාකය ඛණ්ඩ සමන්ම ව්යාකරණ භාවිතය  හ ව්යාොරසේ ක්රියාත්මමක වීමට අව්ශය කු ලතා පිළිබඳව් 

අව්ධ්ානය සයාමු කරයි. ොඨමාලා අන්තර් තයට ව්යාකරණ ෙද්නම, ව්යාොර ලිපි හුව්මාරුව්, 

අව්සබෝධ්ය, ප්රව්ණතා  හ ප්ර ේතාර වි ේතර, ව්යාොර ව්ාේ ම්ප්රද්ාය භාවිතය  හ ව්යාොර ව්ාර්තා ලිවීම 

ඇතුළත්ම සේ. 
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BSE 1405: කළමනොකරණ නිපුණතො සාංව්ර්ධ්නය කිරීම 
 

සමම කු ලතා-නැඹුරු ොඨමාලාව් මඟින්, ව්ැඩ කරන සලෝකසේ ව්යාොර කළමනාකරුව්න්සේ 

තිර ාර  ාර්ථකත්මව්යට අතයව්ශය නිපුණතා ව්ර්ධ්නය කිරීම සකසරහි අව්ධ්ානය සයාමු කරයි. සමම 

ොඨමාලාව් සිසුන්සේ ව්ර්තමාන 'කළමනාකරණ නිපුණතා' මට්ටම විසේචනාත්මමකව් සමසනහි 

කිරීමට හා තේස ේරු කිරීමට දිරි න්ව්න අතර,  එම නිපුණතා ව්ර්ධ්නය කිරීමට ඔවුන්ට ෙහසුකම් 

 ෙයයි. එවිට ඔවුන්  ේව්යිං-විශේව්ා නීය ව්යාොර කළමනාකරුව්න් සල  ව්ර්ධ්නය සේ. ොඨමාලා 

අන්තර් තයට  න්නිසේද්නය, නායකත්මව්ය, කණ්ඩායම් ව්ැඩ, තීරණ  ැනීම,  ාකච්ඡා  හ  ැටුම් 

නිරාකරණය ව්ැනි කළමනාකරණ නිපුණතාව්ල ප්රධ්ාන ේසෂේත්ර ඇතුළත්ම සේ: 

 

BSE 1406: කළමනොකරුව්න් සඳහො ්තොරතුරු තොක්ෂ්ණය 
 

සමය හඳුන්ව්ාදීසම් මට්ටසම් ොඨමාලාව්ේ ව්න අතර, ඉන් සතාරතුරු තාේෂණයට අද්ාළ මූලික 

 ිංකල්වෙ  ෙයයි. ෙරි ණක, ෙරි ණක ද්ෘඩාිං , ෙරි ණක මෘුකාිං , ෙරි ණක ජාල, අන්තර්ජාලය 

 හ සව්ේ, සතාරතුරු ෙේධ්ති  හ ෙේධ්ති  ිංව්ර්ධ්නය, ඊ-ව්ාණිජයය, ද්ත්මත  මුද්ාය, ෙරි ණක 

ආරේෂාව්  හ සෙෞේ ලිකත්මව්ය, බුේිමය සේෙළ අයිතිව්ාසිකම්  හ ව්යාොරික  ිංවිධ්ානව්ල 

සතාරතුරු තාක්ෂණය භාවිත කිරීමට අද්ාළ ආචාර ධ්ර්ම ව්ැනි සතාරතුරු තාේෂණසේ ප්රධ්ාන 

සත්මමාව්න්  හ මාතෘකා සමම ොඨමාලාසව්න් ආව්රණය සකසර්. 

BSE 1407: ව්යොපොර නීතිය 
 

සමම ොඨමාලාව් මඟින් සිසුන්ට ව්යාොරික සලෝකයට අද්ාළ නීතිමය  ිංකල්වෙව්ලට විසශේෂ  

අව්ධ්ානය  හිතව්  නීතිසේ මූලික මූලධ්ර්ම පිළිබඳ ද්ැනුම හා අව්සබෝධ්ය ලබා දීම අරමුණු කර ස න 

ඇත. සමම ොඨමාලාව් සත්මමාව්න් තුනේ යටසත්ම ව්ුහ ත කර ඇත. එනම් නීතිසේ මූලික මූලධ්ර්ම, 

බැඳීම් නීතිය  හ  මා ම් නීතියයි. ඉසලේසරානික ව්ාණිජයය ව්ැනි ව්යාොරව්ල නව් ප්රව්ණතා 

ඇතුළුව් එදිසනද්ා ව්ාණිජ ක්රියාකාරකම්  හ  නුසද්නු  ඳහා අතයව්ශය ව්යාොර නීතිසේ මූලික 

මූලධ්ර්ම ව්යාොර නීතිය පිළිබඳ අද්ාළ මූලික වනතික ද්ැනුම ලබා  ැනීම  ඳහා සිසුන්ට ඉඩ  ල න 

ොඨමාලා විෂය නිර්සේශසේ සකාට කි. එමනි ා, ොඨමාලාව් මඟින් ව්යාොර කළමනාකරණ 

ේසෂේත්රසේ වනතික නයායන්, මූලධ්ර්ම  හ අද්ාළ නීති හඳුනා  ැනීමට සිසුන්ට ෙහසුකම්  ැලසීම 

අරමුණු කරයි. තව්ද්, ඉන්  රල නීතිමය  ැටලු වි ඳීමට  හ ව්යාොර නීතිය සයාද්ා  ැනීම 

 ම්බන්ධ්සයන් ඔවුන්සේ විසේචනාත්මමක ින්තනය  ිංව්ර්ධ්නය කිරීමට සිසුන්ට ෙහසුකම්  ෙයයි.  

BSE 1408: කළමනොකරුව්න් සඳහො ගිණුම්කරණය 
 

සමම ොඨමාලාව් මූලය ගිණුම්කරණය  හ පිරිව්ැය  හ කළමනාකරණ ගිණුම්කරණසේ මූලික 

නයායාත්මමක හා ප්රාසයෝගික අිංශ ආව්රණය කරයි. එමනි ා, ව්යාොර තීරණ  ැනීසම්දී මූලය 

ගිණුම්කරණසේ සමන්ම පිරිව්ැය  හ කළමනාකරණ ගිණුම්කරණසේ  ිංකල්වෙ හා ශිල්වපීය ක්රම 

සයාද්ා  ැනීම පිළිබඳ අව්සබෝධ්යේ ලබා දීම ොඨමාලාසව්න් අරමුණු කරයි. සමම ොඨමාලාව් යටසත්ම, 

සිසුන්ට ගිණුම්කරණ ක්රියාව්ලිය, සීමිත ව් කීම්  මා ම් ඇතුළුව් ව්යාොරික ආයතනව්ල මූලය 

ප්රකාශන  ක ේ කිරීම, පිරිව්ැය අිං  ොලනය කිරීම, තීරණ  ැනීම  හ කාර්ය ාධ්න කළමනාකරණ 

ෙේධ්ති පිළිබඳ ද්ැනුව්ත්මභාව්ය ලබා  ැනීමට අව් ේථාව්න් ලබා සේ. තව්ද්, ොඨමාලාව් අව් ානසේ දී, 

මූලය ගිණුම්කරණය  හ පිරිව්ැය  හ කළමනාකරණ ගිණුම්කරණසේ මෑත කාලීන ප්රව්ණතා  

අව්ධ්ාරණය සකසර්. 
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BSE 2401: සාංවිධ්ොන චර්යොව්  
 

ආයතනික චර්යා අධ්යයනය මගින් කළමනාකරුව්න්ට ආයතනව්ල පුේ ලයින්සේ  හ 

කණ්ඩායම්ව්ල හැසිරීම සත්මරුම්  ැනීමට, පුසරෝකථනය කිරීමට  හ බලෙෑම් කිරීමට හැකියාව් 

ලැසේ. එබැවින් සමම ොඨමාලාව් මඟින් පුේ ල, කණ්ඩායම්  හ ආයතනික ක්රියාව්ලීන් අව්සබෝධ් 

කර  ැනීමට  හ ඇ යීමට අව්ශය ද්ැනුම හා කු ලතා සිසුන්ට ලබා සේ.  ිංජානනය, අභිසේරණය, 

ඉස නීම, හැසිරීම් සව්න ේ කිරීම, කණ්ඩායම්  තිකතා, ආතතිය හා  ැටුම් කළමනාකරණය, 

නායකත්මව්ය,  ිංවිධ්ානාත්මමක  ිං ේකෘතිය  හ ආයතනික සව්න   හ  ිංව්ර්ධ්නය ව්ැනි සත්මමාව්න් 

 හ මාතෘකා යටසත්ම ව්ැඩ කරන විට මිනි ේ හැසිරීම් ව්ලට අද්ාළ  ිංකල්වෙ, මූලධ්ර්ම හා නයායන් පුළුල්ව 

ෙරා යේ ඉන් ආව්රණය කරයි.  ෑම මාතෘකාව්ේම තනි මට්ටමින් ආරම්භ කිරීසමන් ෙසුව්, 

කණ්ඩායම් මට්ටමට  මන් කිරීසමන්  හ අව් ානසේ  ිංවිධ්ාන මට්ටමින් පුළුල්ව විශේසල්වෂණයේ 

සයාද්ා  නිමින් සෙර මාතෘකා මත ස ාඩනඟා ඇත. ආයතනික චර්යා සක්ෂේත්රසේ අඛණ්ඩව් හා 

ඉදිරියට එන ප්රව්ණතා පිළිබඳව් ද් ොඨමාලාව් අව්ධ්ානය සයාමු කරයි. 

BSE 2402: මොනව් සම්පත කළමනොකරණය 
 

අසනකුත්ම  ම්ෙත්ම මගින් සේව්ල්ව කළ හැකි නමුත්ම මානව්  ම්ෙත්ම ෙමණේ  සේව්ල්ව සිුකරන බව් මූලික 

 තයයකි. එනි ා, සමම ොඨමාලාව් ව්යාොර කළමනාකරණසේ ප්රධ්ාන ක්රියාකාරී ේසෂේත්රයේ ව්න 

 ිංවිධ්ානව්ල මානව්  ම්ෙත්ම කළමනාකරණය පිළිබඳව් ව්න අතර, එහි ෙරමාර්ථය ව්න්සන් මානව් 

 ම්ෙත්ම කළමනාකරණසේ (HRM) නයායයන්  හ භාවිතයන් පිළිබඳ තාර්කික හා ක්රමානුකූල 

අව්සබෝධ්යේ ලබා දීමයි. ොඨමාලාසේ මාතෘකා අතරට මානව්  ම්ෙත්ම කළමනාකරණය, මානව් 

 ම්ෙත්ම සද්ොර්තසම්න්තුව්, රැකියා  ැලසුම් කිරීම, රැකියා විශේසල්වෂණය, මානව්  ම්ෙත්ම  ැලසුම් 

කිරීම, බඳව්ා  ැනීම, සතෝරා  ැනීම, කුලියට  ැනීම, සේරණය, කාර්ය ාධ්නය ඇ යීම, පුහුණුව්  හ 

 ිංව්ර්ධ්නය, ස වීම් කළමනාකරණය, දිරි ැන්වීම් කළමනාකරණය, සුභ ාධ්න කළමනාකරණය, 

ස ේව්ක මාරුවීම් කළමනාකරණය, විනය කළමනාකරණය, ුේ ැනවිලි කළමනාකරණය, ස ෞඛය 

හා ආරේෂක ෙරිොලනය  හ කම්කරු  බඳතා හඳුන්ව්ාදීම ඇතුළත්මය. HRM හි නව් 

ද්ෘෂේටිසකෝණයන් හා ප්රසේශයන් පිළිබඳව් මූලික ද්ැනුව්ත්ම කිරීමේ අසප්ේෂා කරන නමුත්ම කාර්ය 

මණ්ඩලසේ ක්රියාකාරී ඉදිරි ද්ර්ශනයට ප්රමුඛතාව්ය සද්නු ලැසේ. 

 

BSE 2403: අ්ලවිකරණ කළමනොකරණය 
 

 අසලවිකරණ කළමනාකරණය යනු ආයතනයක  ම ේත ව්යාොරසේ සේන්ීය අිං යේ ව්න අතර, 

එය ොරිසභෝගික ව්ටිනාකම නිර්මාණය කිරීම,  ැලසුම් කිරීම,  ැෙයීම,  න්නිසේද්නය කිරීම  හ 

ෙව්ත්මව්ා  ැනීම  ඳහා කාලය පුරාව්ට සව්නත්ම විෂයයන්  මඟ  ම්මිරණය කරමින් නිව්ැරදි 

අසලවිකරණ උොය මාර්   ිංව්ර්ධ්නය කිරීම  ඳහා අතයව්ශය සේ. එබැවින්, ව්යාොරසේ 

 ාර්ථකත්මව්ය සබාසහෝ විට අසලවිකරණ හැකියාව් මත රඳා ෙව්තින අතර, අසලවිකරුව්න් ඉහළ 

 තික ව්යාොරික ෙරි රයේ තුළ තරඟකාරී අභිසයෝ යන් හමුසේ නව් අව් ේථා   හ වි ඳුම් ස ායා 

නිර්මාණය කිරීමට උත්ම ාහ කරයි. එමනි ා, සමම ොඨමාලාව් මඟින්  තික ව්යාොරික සලෝකයක 

අසලවිකරණ කළමනාකරණසේ ප්රාසයෝගික සයුම් පිළිබඳව් විසශේෂ  ඳහනේ  මඟ අසලවිකරණ 

කළමනාකරණසේ  ේව්භාව්ය  හ නයායාත්මමක ෙද්නම් පිළිබඳ ද්ැනුම හා අව්සබෝධ්ය ලබා සේ. 

ොඨමාලාව් මගින් සමාඩියුල හතරේ ආව්රණය කරයි: ඒව්ානම් අසලවිකරණ කළමනාකරණය 

අව්සබෝධ් කර  ැනීම  හ අසලවිකරණ අව් ේථා විශේසල්වෂණය කිරීම, අසලවිකරණ උොය මාර්  

 ිංව්ර්ධ්නය කිරීම, අසලවිකරණ ව්ැඩ ටහන්  ැලසුම් කිරීම  හ අසලවිකරණ උත්ම ාහයන් 

කළමනාකරණය කිරීමයි. සමම ොඨමාලාව්  ාර්ථකව් නිම කිරීසමන් ෙසු, අසලවිකරණ 

කළමනාකරණ විෂසයහි භාවිතා ව්න ප්රධ්ාන  ිංකල්වෙ, මූලධ්ර්ම  හ ආකෘති අව්සබෝධ් කර 

 ැනීමටත්ම,  නුසද්නුකරුව්න්  ඳහා සුුසු ව්ටිනාකමේ සතෝරා  ැනීසම් ව්ැද් ත්මකම හඳුනා  ැනීමටත්ම 

 හ  නුසද්නුකරුව්න් ඉලේක කර  ැනීමට අසප්ේිත ව්ටිනාකම ලබා දීමට හා  න්නිසේද්නය 

කිරීමට ඵලද්ායී අසලවිකරණ උොය මාර්   ිංව්ර්ධ්නය කිරීමටත්ම සිසුන්ට හැකි විය යුතුය.  
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BSE 2404: සාංකොර්ය කළමනොකරණය 
 

සමම ොඨමාලාව් සමසහයුම් කළමනාකරණ ේසෂේත්රසේ ප්රධ්ාන  ිංකල්වෙ, මූලධ්ර්ම  හ  ැලසුම් 

ශිල්වපීය ක්රම පිළිබඳව් සිසුන්ට හඳුන්ව්ා සද්යි.  මාන්තර කළමනාකරණ ක්රියාකාරකම්, සමසහයුම් 

උොයමාර්  හා තරඟකාරිත්මව්ය, නිෂේොද්න  ැලසුම් කිරීම  හ ක්රියාව්ලි සතෝරා  ැනීම,  ම ේත 

තත්මත්මව් කළමනාකරණය, ධ්ාරිතා කළමනාකරණය,  පිරි ැකසුම  ැලසුම් කිරීම - රැකියා  ැලසුම, 

ව්ැඩ මැනීම,  ැෙයුම් ද්ාම කළමනාකරණය  හ සතා  ොලනය  මඟ අන්තර්ක්රියා  හ  ම්බන්ධ්තා 

 ාකච්ඡා කිරීසමන්  ම ේතයේ සල  ේසෂේත්රය පිළිබඳ සොු අව්සබෝධ්යේ ව්ර්ධ්නය කිරීම සමහි 

අරමුණයි. නිෂේොද්න හා ස ේව්ා  ිංවිධ්ාන සද්කටම අනුව් සමම සමසහයුම් කටයුතු  ාකච්ඡා කරනු 

ඇත. 

BSE 2405: ඵලද්ොයිතොව් සහ ගුණොතමකභොව්ය සඳහො කළමනොකරණය  
 

 මකාලීන ව්යාොරික  ිංවිධ්ානයේ තුළ ඉහළ මට්ටසම් ඵලද්ායිතාව්  හ ගුණාත්මමකභාව්ය ෙව්ත්මව්ා 

 ැනීම එහි  ාර්ථකත්මව්සේ ප්රධ්ාන  ාධ්කයකි. සම් අනුව්, ඵලද්ායිතාව්  හ තත්මත්මව් කළමනාකරණය 

පිළිබඳ පුළුල්ව ද්ැනුමේ අනා ත කළමනාකරුව්න්  ඳහා අතයව්ශයය.  මකාලීන ව්යාොරික  ිංවිධ්ාන 

 ඳහා  ාර්ථකත්මව්සේ ප්රධ්ාන කුළුණු සල  ඵලද්ායිතාව්  හ තත්මත්මව්ය පිළිබඳ වි ේතීර්ණ ද්ැනුම  හ 

ප්රාසයෝගික සයාද්ා  ැනීමේ සිසුන්ට ලබාදීම සමම ොඨමාලාසේ අරමුණ සේ. සමම ොඨමාලාසව්න් 

ඵලද්ායිතාව්  හ තත්මත්මව්ය  හ විවිධ් ව්ර්ධ්න ක්රම, ශිල්වෙ ක්රම  හ ව්යව්හාර  මඟ අඛණ්ඩව් ඒව්ා 

ව්ර්ධ්නය කරන ආකාරය පිළිබඳ ඒකාබේධ් වි ේතීර්ණ ද්ැනුම ලබා සේ. ොඨමාලාව් සකාට ේ සද්කේ 

තුළ එනම් ඵලද්ායිතා කළමනාකරණය  හ තත්මත්මව් කළමනාකරණය සල   උ න්ව්නු ලැසේ.  

 

BSE 2406: මූලය කළමනොකරණය  
 

සමම ොඨමාලාසව්න් මූලය කළමනාකරණය පිළිබඳ ප්රධ්ාන  ිංකල්වෙ  හ ශිල්වෙ ක්රම පිළිබඳ 

හඳුන්ව්ාදීසම් මට්ටසම් අව්සබෝධ්යේ ලබා සේ. ොඨමාලාසේ අන්තර් තසයන් මූලය කළමනාකරණය, 

මූලය ෙරි රය හඳුන්ව්ාදීම, මූලය ප්රකාශන විශේසල්වෂණය  හ අර්ථකථනය, මුද්සල්ව කාලීන අ ය, 

මූලය ආරේෂාව් ඇ යීම, අව්ද්ානම  හ ප්රතිඵල, ප්රාේධ්න පිරිව්ැය, ප්රාේධ්න අයව්ැයකරණය, ප්රාේධ්න 

ව්ූහය, ලාභාිංශ ප්රතිෙත්මතිය  හ කාරක ප්රාේධ්න කළමනාකරණය ආව්රණය කරයි.   

 

BSE 2407: ව්යොපොර ්තොරතුරු පේධ්ති 
 

සතාරතුරු ෙේධ්තිව්ල කාර්යභාරය  මකාලීන ආයතනව්ල රඳා ෙැව්ැත්මම  ඳහා තීරණාත්මමක සේ. 

එමනි ා, සමම ොඨමාලාසව්න්  මකාලීන ආයතනව්ල භාවිතා කරන සතාරතුරු ෙේධ්ති පිළිබඳ ද්ළ 

විශේසල්වෂණයේ ලබා සේ.  ඉන් සතාරතුරු ෙේධ්ති  හ සතාරතුරු තාේෂණය පිළිබඳ ව්යාොරික සයාද්ා 

 ැනීම  හ ආයතන  හ ව්යාොර කළමනාකරුව්න්  ඳහා ඒව්ාසේ බලෙෑම අව්ධ්ාරණය කරයි. සමම 

ොඨමාලාසව්න් ව්ර්තමාන තාේෂණසයන් සොසහා ත්ම  ආයතන  ඳහා කාර්ය ාධ්නය සමසහයවීම, 

ඉදිරියට ස න යාම  හ ප්රශ ේත කිරීමට ව්යාොර කළමනාකරුව්න්  ඳහා අව්ශය තාේෂණික, 

කළමනාකාරිත්මව්  හ ආයතනික ද්ැනුම පිළිබඳ විවිධ්ත්මව්යේ ලබා සේ.  

 

BSE 2408 : ව්යව්සොයකතව්ය 
 

අධ්යාෙනික අව්ද්ානමේ හා බැඳුණු නිර්මාණශීලී  හ නව්යකරණ උත්ම ාහයන් තුළින් නව් ව්යාොර 

නිර්මාණය කිරීම  හ ද්ැනට ෙව්ත්මනා ව්යාොර උ  ේ කිරීසම් ක්රියාව්ලිය හරහා  මාජ-ආර්ික 

 ිංව්ර්ධ්නයට ද්ායකත්මව්ය  ලකා බැලීසම්දී ව්යව් ායේතව්ය සලාව්පුරා අතයව්ශයසයන් ව්ැද් ත්ම බව්ට 

ෙත්මව් ඇත. සම් අනුව්, සමම ොඨමාලාව් රසට් අනා ත ව්යව් ායකයින්  හ ව්යාොර නායකයින් අතර 

ව්යව් ායකත්මව්ය පිළිබඳ ශේතිමත්ම නයායාත්මමක ෙද්නමේ  ිංව්ර්ධ්නය කිරීමට  ැලසුම් සකසර්. ඒ 

අනුව්, සමම ොඨමාලාසව්න් සිසුන් අතර අව්ශය ද්ැනුම, කු ලතා  හ ආකල්වෙ ඇතුළුව් ව්යව් ායකත්මව් 

හැකියාව්න් සබද්ාදීමට අසප්ේෂා සකසර්. ඒ තුළින් ව්යව් ායකත්මව්සේ මූලිකාිං , ව්යව් ායකත්මව්ය 
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 හ අන්තර්ව්යව් ායකත්මව්ය අතර සව්න   හ  ම්බන්ධ්ය, ව්යව් ායන් තුළ නායකයින් සල  

ඔවුන්සේ කාර්යභාරය, ආර්ිකය තුළ ව්යව් ායකයින්සේ කාර්යභාරය, ව්යව් ායකත්මව් ව්ැඩව්ල 

නිර්මාණශිලිත්මව්ය,   හ නසව්ෝත්මොද්නයන් හී ව්ැද් ත්මකම, ව්යව් ායකත්මව්  මා මක මූලික ව්යාොර 

කාර්යයන්, මූලික ව්යාොර  ැලැ ේමක මූලික අන්තර් තය  හ ව්යව් ායකත්මව්යට අද්ාළ  මකාලීන 

 ැටළු  ාකච්ඡා කරයි. එමනි ා, සමම ොඨමාලාව් ව්යව් ායකසයකු සහෝ අන්තර්ව්යව් ායකසයකු 

සල  අව් ේථාව්න් හුනා  නිමින්  හ නව් සහෝ ෙව්ත්මනා මානව්කෘති  ැලසුම් කිරීම සහෝ නවීකරණය 

කිරීම තුළින් ඵලද්ායී කාර්යභාරයේ ඉටු කිරීමට ශිෂයයා සොළෙව්නු ලබන අතර, අසනකුත්ම සියලු 

 ම්ෙත්ම ඒකාබේධ් කර පුළුල්ව  මාජයට ව්ටිනාකමේ එේ කරයි.  

BSE 3401: ව්යොපොර ආචොර ධ්ර්ම සහ ආයතනික සමොජ ව්ගකීම 
  

ආචාර ධ්ර්ම  හ ආයතනික  මාජ ව් කීම් (CSR) යනු ස ෝලීය ව්යාොරික අධ්යාෙනසේ මූලික 

විෂයයන් සේ. සම් අනුව්, ව්යාොර කළමනාකරණය පිළිබඳ උොිධ්ාරීන්ට ආයතනව්ල අචාර ධ්ර්ම 

 ැටලු මැඩ ෙැව්ැත්මවීම  ඳහා ව්යාොරව්ල ආචාර ධ්ර්ම හා ආයතනික  මාජ ව් කීම් පිළිබඳ 

ප්රමාණව්ත්ම ද්ැනුමේ තිබිය යුතුය. සමම  න්ද්ර්භය තුළ, සමම ොඨමාලාව්  මකාලීන  ිංවිධ්ානව්ලට 

 හ ඒව්ාසේ  ාර්ථකත්මව්යට අතයව්ශය ව්න ආචාර ධ්ර්ම, විසශේෂසයන් ව්යාොර ආචාර ධ්ර්ම  හ 

ආයතනික  මාජ ව් කීම් පිළිබඳ සිසුන්සේ ද්ැනුම ව්ැඩි දියුණු කිරීමට උත්ම ාහ කරයි.  මකාලීන 

 ිංවිධ්ානව්ල ව්යාොර ආචාර ධ්ර්ම හා ආයතනික  මාජ ව් කීම්ව්ල ව්ැද් ත්මකම අව්ධ්ාරණය කරන 

අතරම, සමම ොඨමාලාව් මඟින් ආචාර ධ්ර්ම හැසිරීම්ව්ල කාර්යභාරය  හ  මාජ හා ොරි රික 

ව් කීම්ව්ලට ආයතනය ප්රතිචාර ද්ැේවිය යුතු ආකාරය  ාකච්ඡා කරනු ඇත. තව්ද්, ව්යාොරික 

 ිංවිධ්ානව්ලට ඔවුන්සේ  මාජ බලෙෑම  හ ොර්ශව්කරුව්න්  මඟ ඇති  බඳතා  ද්ාචාරාත්මමකව් 

සමන්ම ඵලද්ායී සල  කළමනාකරණය කරන්සන් සකස ේද් යන්න ෙරීේෂා කරනු ඇත. 

BSE 3402: සාංකොර්ය පර්්ේෂ්ණ 
 

සමම ොඨමාලාව් මඟින් ආයතනව්ල ව්ඩා සහාඳ තීරණ  ැනීමට අතයව්ශය සමසහයුම් ෙර්සේෂණසේ 

ප්රධ්ාන  ිංකල්වෙ, මූලධ්ර්ම  හ ශිල්වපීය ක්රම හඳුන්ව්ා සද්නු ලැසේ. එනි ා, සමම ොඨමාලාසේ මූලික 

ෙරමාර්ථය ව්න්සන්  ැබෑ සලෝක කළමනාකරණ තීරණ  ැනීසම්දී ප්රසයෝජනව්ත්ම ව්න සමසහයුම් 

ෙර්සේෂණ (කළමනාකරණ විද්යාව්) හි ව්ැද් ත්ම මාතෘකා  හ  ිංකල්වෙ පිළිබඳ  ිංකල්වපීය හා 

ප්රාසයෝගික ද්ැනුමේ සිසුන්ට ලබා දීමයි. එමනි ා, වි ඳුම් ක්රියාෙටිොටිව්ල යාන්ත්ර විද්යාව් කටොඩම් 

කිරීම සව්නුව්ට සමසහයුම් ෙර්සේෂණ ක්රමසේද්යන්සේ  ිංකල්වපීය අව්සබෝධ්ය  හ ප්රාසයෝගික 

භාවිතය පිළිබඳව් ොඨමාලාසව්න් අව්ධ්ාරණය කරයි. ොඨමාලාසව්න් ව්ැඩ ටහන්කරණය, ප්රව්ාහන 

ආකෘතිය, ෙැව්රුම් ආකෘතිය,  තික ව්ැඩ ටහන්  හ ජාල විශේසල්වෂණයන් ව්ැනි සමසහයුම් 

ෙර්සේෂණසේ ප්රධ්ාන සත්මමාව්න්  හ මාතෘකා ආව්රණය කරයි. 

BSE 3403: ඩිජිටේ ව්යොපොරය 
 

 සමම ොඨමාලාසේ අරමුණ  මකාලීන  ිංසිේි සද්කේ ව්න ඊ-ව්යාොර  හ ඊ-ව්ාණිජය 

කළමනාකරණය පිළිබඳ පුළුල්ව ද්ැනුමේ ලබා දීමයි. හවුල්වකරුව්න්  හ  නුසද්නුකරුව්න් තුළින් යම් 

ආයතනයේ තුළ  හ ඉන් ඔේබට නව්ය සතාරතුරු   න්නිසේද්න තාේෂණය සයද්වීසමන් 

ආයතනයක තරඟකාරිත්මව්ය ව්ැඩි දියුණු කරන්සන් සකස ේද්ැයි සිසුන් ඉස න  නු ඇත. ආයතනයක 

 ැෙයුම් ද්ාම කළමනාකරණසේ සියලු අිංශ ව්ැඩි දියුණු කිරීම  ඳහා විද්ුත්ම  න්නිසේද්නය භාවිත කළ 

හැකි ආකාරය ොඨමාලාසව්න් ෙැහැදිලි සකසර්. තව්ද්, ොඨමාලාසව්න් කළමනාකරුව්න්ට තම 

 ිංවිධ්ාන ඊ-ව්යාොරයේ කරා ස න යාමට  හ ඊ-ව්යාොර තුළින්  මෘේිමත්ම වීමට අව්ශය ද්ැනුම හා 

කු ලතා පිළිබඳව් අව්ධ්ානය සයාමු සකසර්. 
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BSE 3404: සාංව්ර්ධ්න ආර්ික විද්යොව් 
 

සමම ොඨමාලාසේ මූලික ෙරමාර්ථය ව්නුසේ  ිංව්ර්ධ්න ආර්ික විද්යාව්  හ ශ්රී ලිංකාව්  හ අසනකුත්ම 

 ිංව්ර්ධ්නය සව්මින් ෙව්තින රටව්ල්ව මුහුණ සද්න ආර්ික  ැටලු පිළිබඳ මූලික  ිංකල්වෙ පිළිබඳව් 

සිසුන්ට පුළුල්ව ද්ැනුමේ ලබා දීමයි. සමම ොඨමාලාව් ප්රධ්ාන සකාට ේ හතරකින්  මන්විත ව්න අතර 

ඒව්ානම්, ආර්ික ව්ර්ධ්නය හා  ිංව්ර්ධ්නසේ නයායන්  හ ආකෘති,  ිංව්ර්ධ්නය සව්මින් ෙව්තින 

ජාතීන්සේ ලේෂණ, ද්රිරතාව් මැනීම, අ මානතාව්ය  හ මානව්  ිංව්ර්ධ්නය  හ  ිංව්ර්ධ්නය සව්මින් 

ෙව්තින රටව්ල්ව මුහුණ සද්න  ැටලු  හ අභිසයෝ  සේ. ොඨමාලාව් අව් ානසේදී, ව්යාොරික තීරණ 

 ැනීසම්දී ප්රසයෝජනව්ත්ම ව්න  ිංව්ර්ධ්න ආර්ික විද්යාව් පිළිබඳ පුළුල්ව ද්ැනුමේ ලබා  ැනීමට සිසුන්ට 

හැකි සේ. 

BSE 3405: උපොය මොර්ගික කළමනොකරණය 
 

සමම ොඨමාලාසේ ෙරමාර්ථය ව්නුසේ ක්රසමෝොයික කළමනාකරණ ක්රියාව්ලිය,  හ ඒ හා  ම්බන්ධ් 

 ැටලු, අද්ාළ  ිංකල්වෙ  හ  තික හා තරඟකාරී ව්යාොරික ෙරි රයේ තුළ  ිංවිධ්ාන කළමනාකරණය 

කිරීසම්දී සිසුන්සේ කු ලතා  හ හැකියාව්න් ව්ැඩි දියුණු කරන නයායන්  හ මූලධ්ර්ම පිළිබඳ පුළුල්ව 

අව්සබෝධ්යේ සිසුන්ට ලබා දීමයි.  ඕනෑම ආයතනයක ස ේව්ය කරන සියලුම කළමනාකරුව්න්  ඳහා 

උොයමාර්ගික කළමනාකරණය පිළිබඳ ද්ැනුම අව්ශය සේ. ඉන්  ිංවිධ්ාන ෙරිූර්ණ සල  

කළමනාකරණය කිරීම  ඳහා  හ  ාර්ථක උොය මාර්  ඵලද්ායී සල   ක ේ කිරීම, ක්රියාත්මමක 

කිරීම  හ  මාසලෝචනය කිරීම  හ ොලනය කිරීම තුළින් තරඟකාරී ව්ාසි ලබා  ැනීමට, රඳව්ා 

 ැනීමට  හ ෙව්ත්මව්ා  ැනීමට එම  ිංවිධ්ානව්ලට හැකි ව්න්සන් සකස ේද් යන්න අව්සබෝධ් කර  ැනීම 

 ඳහා විවිධ් ව්යාොර කාර්යයන්  හ විෂයයන් පිළිබඳ ද්ැනුම ඒකාබේධ් කිරීම හා  ිං ේසල්වෂණය 

කරයි.  

BSE 3406: සාංවිධ්ොන ්ව්නස හො සාංව්ර්ධ්නය  
 

ව්ර්තමාන ෙරි රය කැළඹිලි  හිත ව්න අතර එය  මඟ  ාර්ථකව් කටයුතු කිරීම  ද්හා සව්න  

 ිංවිධ්ානාත්මමක ජීවිතසේ සනාව්ැළැේවිය හැකි ලේෂණය බව්ට ෙත්මව් ඇත. ස ෝලීයකරණය, 

සතාරතුරු තාක්ෂණය  හ කළමනාකරණ නසව්ෝත්මොද්නයන් යනු  ිංවිධ්ානටලට සව්න ේවීම  ඳහා 

ඉල්වලීම් කරන ප්රධ්ාන ොරි රික සව්න ේකම් කිහිෙයකි. සමම ෙසුබිමට එසරහිව්, ෙැව්ැත්මම  හ සව්න  

කළමනාකරණය කිරීම  මකාලීන ව්ැඩ  ිංවිධ්ානව්ල අතයව්ශය කළමනාකරණ කු ලතාව්යේ බව්ට 

ෙත්මසව්මින් ෙව්තින අතර, සව්න ේවීම් මැදිහත්මවීම් හඳුන්ව්ා දීම  ඳහා  ිංවිධ්ානව්ලට මඟ සෙන්වීසම්දී 

 ිංවිධ්ාන  ිංව්ර්ධ්නය (OD) ව්ැද් ත්ම කාර්යභාරයේ ඉටු කරයි.  ිංවිධ්ාන  ිංව්ර්ධ්නය මඟින් 

ආයතනික ඵලද්ායීතාව්ය ඉහළ නැිංවීම  හ ආයතනික උොයමාර් , ව්ුහයන්  හ ක්රියාව්ලීන්  ඳහා 

 ැලසුම්  හ ත මැදිහත්මවීම් සල  සව්න  හඳුන්ව්ා දීම  ඳහා චර්යාත්මමක විද්යා ද්ැනුම භාවිතසේ 

සයද්වීම අරමුණු කරයි. සමම ොඨමාලාව්  ැලසුම්  හ ත සව්න ේ කිරීසම් උත්ම ාහයන් තුළින් 

ආයතනික ඵලද්ායීතාව්ය ඉහළ නැිංවීමට උත්ම ාහ කරන ප්රසේශයේ පිළිබඳ අව්සබෝධ්යේ ව්ර්ධ්නය 

කිරීම  ඳහා  ිංවිධ්ාන  ිංව්ර්ධ්නසයහි නයායාත්මමක යටි අරමුණු ලබා දීමට ද්රන උත්ම ාහයකි. 

BSE 3407: ජොතයන්තර ව්යොපොර කළමනොකරණය 
 

ව්ර්තමාන අසනයෝනය ෙරායේත ස ෝලීය  න්ද්ර්භය තුළ, ව්යාොර කළමනාකරණය පිළිබඳ උොි 

අසප්ේෂකයින්  ඳහා අන්තර්ජාතික ව්යාොර පිළිබඳ අව්සබෝධ්ය අතයව්ශය සේ. සම් අනුව්, සමම 

ොඨමාලාව්  මකාලීන ව්යාොරික  ිංවිධ්ාන ක්රියාත්මමක ව්න ස ෝලීය ආර්ික, සේශොලන,  මාජ හා 

 ිං ේකෘතික ව්ාතාව්රණය අව්සබෝධ්කර  ැනීම  ඳහා අතයව්ශය ද්ැනුම, කු ලතා  හ හැකියාව්න් 

සබද්ා හැරීම  ඳහා නිර්මාණය කර ඇත. සමම ොඨමාලාව් මගින් අන්තර්ජාතික  මා ම්ව්ල ආයතනික 

හා ව්යාොරික මට්ටසම් උොය මාර්  පිළිබඳව්  ැඹුරු අව්සබෝධ්යේ ලබා  ැනීමටත්ම,  මා ම් සකසරහි 

රජසේ මැදිහත්මවීසම් බලෙෑම තේස ේරු කිරීමටත්ම ෙහසුකම්  ැලස ේ. එමනි ා, ොඨමාලාව් මඟින් තම 



27 
 

 මා ම්ව්ලට ජාතයන්තර  න්ද්ර්භය තුළ ක්රියාත්මමක වීමට හා  ාර්ථක වීමට හැකි උොය මාර්  

අව්සබෝධ් කර  ැනීමට,  ක ේ කිරීමට හා ක්රියාත්මමක කිරීමට සිසුන් සූද්ානම් කිරීම අසප්ේෂා කරයි.  

BSE 3408: මොනව් සම්පත සාංව්ර්ධ්නය 
 

තරඟකාරී ව්යාොරික ෙරි රයේ තුළ සනානැසී ෙැව්තීමට  හ ශේතිමත්මවීම  ඳහා, ආයතනයක 

ස ේව්කයින් එහි තරඟකරුව්න්ට ව්ඩා සේ සයන් හා නිර්මාණශීලීව් ඉස නීම අව්ශය ව්න අතර ඵලද්ායී 

මානව්  ම්ෙත්ම  ිංව්ර්ධ්න (HRD) උොය මාර්  තුළින් සමය  ාර්ථකව්  ාේෂාත්ම කර ත හැකිය. 

මානව්  ම්ෙත්ම  ිංව්ර්ධ්නය යනු ආයතන ඵලද්ායී කිරීම මගින්  ිංවිධ්ානව්ල ස ේව්කයින්සේ ව්ර්ධ්නයට 

හා  ිංව්ර්ධ්නයට ක්රමානුකූලව් මඟ සෙන්ව්න ප්රධ්ාන කාර්යයකි. සමම ෙසුබිම තුළ, සමම ොඨමාලාසේ 

අරමුණ ව්න්සන් මානව්  ම්ෙත්ම  ිංව්ර්ධ්නය පිළිබඳ සිසුන්සේ ිත්මතාෙර හැකියාව්න්  ිංව්ර්ධ්නය 

කිරීමට ඔවුන්  න්නේධ් කිරීමයි. එමනි ා, සමම ොඨමාලාසේ මූලික ෙරමාර්ථය ව්නුසේ  ිංවිධ්ානසේ 

අරමුණු ව්ලට  ම ාමීව් සුුසු මානව්  ම්ෙත්ම  ිංව්ර්ධ්න උොය මාර්   ිංව්ර්ධ්නය කිරීමට සිසුන්ට හැකි 

ව්න ෙරිදි ආයතනයේ තුළ මානව්  ම්ෙත්ම  ිංව්ර්ධ්නසේ කාර්යභාරය ෙැහැදිලි කිරීම  හ නිරූෙණය 

කිරීමයි. එනි ා, සමම ොඨමාලාව්ට මානව්  ම්ෙත්ම   ිංව්ර්ධ්න ව්ැඩ ටහන්  ැලසුම් කිරීම,  ිංව්ර්ධ්නය 

කිරීම, ක්රියාත්මමක කිරීම  හ ඇ යීමට අද්ාළ මාතෘකා ඇතුළත්ම සේ. තව්ද්, ශ්රී ලිංකාසේ ව්යාොරික 

 ිංවිධ්ාන සව්ත විසශේෂ අව්ධ්ානයේ සයාමු කරමින් කළමනාකරණ  ිංව්ර්ධ්නය, පුහුණු කිරීම  හ 

උෙසේශනය, ව්ෘත්මතීය  ැලසුම්කරණය  හ  ිංව්ර්ධ්නය  හ කු ලතා කළමනාකරණය ව්ැනි විවිධ් 

මානව්  ම්ෙත්ම   ිංව්ර්ධ්න මැදිහත්මවීම්  හ සත්මමාව්න් ඉන් ආව්රණය කරයි. 
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විමසීම්   

බොහිර උපොධි පොඨමොලො සමෝයෝජක - මහොචොර්ය ජී.ඩී.වී.ආර්. ්ස්නොධීර මහතමිය  

ව්යාොර ෙරිොලන විද්යා අධ්යයනාිංශය 

කළමනාකරණ අධ්යයන හා ව්ාණිජ විද්යා පීඨය 

ශ්රී ජයව්ර්ධ්නපුර විශේව්විද්යාලය  

නුසේස ාඩ, 10250, ශ්රී ලිංකාව්.  

දුරකතන: +94 (0)112 803472/0750103479 

Web: https://mgt.sjp.ac.lk/bus/ 

Email: rupika@sjp.ac.lk 
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