
 

ව ශි්විද්ල පති්ිද  ෙකොමි න්්් ාවි ග්නද නලධ්රි ්  ි්ද න්තෙ ්්ම් 

පවීණ්්ව නසඳ් �ව්තාෙ  ෙ ගද ්වැනසඳද 

මහින් දිචින්් නයට්අිුව ජනමු්පති්නමාු්ිජ්න්භුෂි් ්ලංිුටක් හ්

කරීේ අුජි් ිකචටරන්් පකර් ණ ීනෙගන් නැක්ම් ණ  ු් ණමුඅ් ීමී ටමක් ීලණ්

ණලිු් මුඅර් නලලුරි් ින ් ී ළු් ම අිචුට් ීටයීටි් ීනටි් අුජි් භු ු්

ප්රචුටන් ණ  ු් ණ ජි්  ්්  ුඨමුලු්  චමක් ැටැැ්ම්්න්භුෂි් ්ලංිුටක්

ණ  ු්ටි්අිුව ජ්ිුකන්ණුලි්ධලිුන්ණ ්ප ශිට්පනරුල්පජ ුනි්ීිළො ි්ණභුට්

පනටම්ීගි්ජීෙබ්ීමම් ුඨමුලු් චම්නමුචර්මණ්ලන්පති් ැිමි්ලන්නලලු ්

ිොිට්පති් ිිටු්ඳ්ිජ්ප න්මුලු් චම්්ගැලී ි්   ්පලීනල්ීිළ්්ිචබ 

 ුඨමුලු් ණ  ු් පලීනල් ටි් න ිමර් ණ ් හගැි්ේ වම් අුචරිචම් මම්ීේ

වමීවනනි් ු්ණමුි්ීවබ්ීමම් ුඨමුලුට්්පන ැ්නලරු ි්වම්ිනලැ්ිම්ිජ්

ධැපි්මුඅර්නලලුරි්්ණ ්ී ළු්ම අිනු්්ීමම් ුඨමුලු්චම්නටීණනඳ්ී ේචම්

ිුකනුලීෙඳ් ැනහරම්්නටණශඅුට්නනු්ීටාබ්ීමම් ුඨමුලු්ණ  ු්ි්ි්හගැි්ේ ු්

නලරු ි්වම්ිනලැ්ිම්ිජ්ධැපි් ්ලංිුට්්ආ්ෙධම්පන් ැක්ීණනටනක්ලැීධි්

ධට් ප ශිට් පනරුල් පජ ුනි් ීිළො ි් ණභුට් ණ ජි් ිමාබ් ප ශිට් පනරුලටල්

ම ුචු�ටරි් ණ ් ීඅර ශඅ් ිථිුචු�ටරිී්් ණ භුහැටීනි් ප ශිට් පනරුල්

පජ ුනි්ීිළො ි්ණභුට්මහි්ීේණ  ු්ප න්මුලුට්පලීනල්ීිළ්්ජීෙබ 

ප ශිට්පනරුල්පජ ුනි්ීිළො ි්ණභුට්මහි්ීමම් ුඨමුලු් චම්ණශඅුපච්කරම්ණ  ු්

ීමළඩිල්  ු් ානුිුමිේ ණහච් නැ තිු් ණිණශ් කරම්් පපල් භු ු් පලධන්

ප්රචුටීනි්්ැ්ප ශිට්පනරුලටල්ම ුචු�ටරි්ණ ්ීඅර ශඅ්ිථිුචු�ටරිීගි්

ණැුෙලැ්ිොි්ීනික් ැීිළ්්ිචබ 

ීමම් ිු�න් ණ  ු් පිුල් නිිුටක් නකටු් කම් ි්්ැච් ආමෙභ් ි ් අිුව ජ්

න ීදිි් න්භුෂි්  ් ලංිුටක් ණ  ු් ටි් අිුව ජ් ිුකන් ණුලි් ධලිුීේ

ණභු ජ්සනමි්පිුිු්ම චු්ණ ්ප ශිට්පනරුල්පජ ුනි්ීිළො ි්ණභුීව්ණභු ජන්

ම ුචු�්ක ණිු්හ ිීකගම්ම ැොන්්ණ ්කම්ි්්ැච්්ණ ීනෙගන්ලධු්ුි්ප ශිට්



පනරුල් පදටනි්් ීගටමටන් හෝ ිමිබ් පී නි ීනිම් ීමන්අුජි්ිකචටරනක්ීලණ්

ණලිු් කන්් නමුි් ණධමගිට් ප ශිට් පනරුලීේ ණමුඅ් පනරු් ණ ් භු ු් නංිීේ හ්ි්

පඨුව ජ් ම ුචු�් කේ සනි් ිුිච් ම චු්් පී නි ් ීගටමටනක් හෝ කරම්්

ිැමැැීචිබ 

  



 ි්ද න්තෙ ්්ම් පවීණ්්ව නසඳ් ි්ාා්ල් 

 ් ලංිුීව් ිණ ශඨ්් දපදනි් ණ ්පලුනි්මම්ේටල්්නනැ්මුඅර්ණ ්ී ටදගගි්

නංිනිහ් ීණනටන් ිමි් තං ල් ණ ් ීනම ් නලලුරි් නගැ්  ු්ේ  ු් පජණිලුි්

ීිළො ි් ණභුීව් නකීදිනි්් ණ ්  ් ලුංිු් පඅුචුිති් ණමුඅටුඳ් අිමඅීේ

න්භුෂි් පජ ැජන්් නයට් චම් ීනටි් අුජි් භු ුීව් ප්රැටන්ලධු්ගච්්නට්

ිචබ් අුදි් නචම් නීිරළිර් ණ ීනෙගීනි්ණ ්ණ හටිීනි්හටැ්ටි්ආතනුීව්

 ්ය් ටි් අුජනක් ීලණ්  ් ලුංකිනි් අුචරිචමන් පති් පලීගි් ිචබ් ිගි්

ණ  ි් ි ්    ් මුඅර් ණ ් ී ටදගගි් නංිටල් ිුකනක මචුටන් ටකලින් ණ  ු්

ීනටි්අුජි්භු ුට් ුපවද්කරම්ණංණශි ජි්්ණමුඅකන් ු්ආකථි්ටිීනි්ථජගච්

්් ිචබ්න්භුෂි්පජ ැජන්ානුට්්ිගොි් ම්ීම්අුජි්ණමහන්් ිුාචුටන්ණ ්

ණමුිුැමිභුටන් ීගළ්් ිැැීේ  මමුකඅන් ිජට් ීමම්  ුඨමුලු්  ලනුක් ීලණ්

ානුැමි්කරම්්ණැලසේීිළ්්ිචබ්ප ශිට්පනරුල්පජ ුනි්ීිළො ි්ණභුීව්ණමුඅ්

පනරු්් මුිට් ිුණශ්් ණ ් නලරු ි් ණශඅුටම් ිොිට් (Standing Committee on Social 

Sciences, Humanities and Education) ණ ් න්භුෂි්  ් ලංිුටක් ණ  ු් ටි්

අිුව ජ් ිුකන් ණුලි් ධලිුන් ම්ීම්ීමම්නටිරචුටන් ිිුීගි්ප ශිටපනරුල්ටල්

ීමම්නංිනිහ්පදටනි්ණෙධිලිමීගි්මුඅර්නලලුරි්ණ ්ී ළු්අිචුට්ණ  ු්

භු ු්ප්රචුටන්ණ  ු්මම්ේ චමි් ුඨමුලු්ණැලසේකරම්්දමරන්ීිළ්්ජීෙබ්

ීනටි්අුජි්භු ු්ප්රචුටන්ණ  ු් ුඨමුලු් නුමිිි්පති්  ච්ණ  ි්භු ු්

කණලචු්ටකලින්ිමොි්පුීනෙහි්ීලණ්ීනටි්අුජි්භු ුට් ුපවද්ි ් ැක්ටි්

   ්ීමම් ුඨමුලු්ණිණු්ිචබ 

 

1. ණටි්ඳීේ ැකනුට 

2. ිඅි් ැකනුට 

3. කනටු්නටීධළල්ිම්ගැථීේ ැකනුට 

4. ග්ීේ ැකනුට 

 



ි්ාා්ල් ඳණග 

1. තං ලලීනම ්ීනටි්අුජි්භු ු්ප්රචුටන්ණ  ු්ණ ජි් ්් ුඨමුලුට 

2. තං ලලීනම ් ීනටි් අුජි් භු ු් ප්රචුටන් ණ  ු් මලරම් (Intermediate)්

ණ ජි් ්් ුඨමුලුට 

3. තං ලලීනම ් ීනටි් අුජි් භු ු් ප්රචුටන් ණ  ු් නණණශ් ණ ජි්  ්්

 ුඨමුලුට 

4. තං ලලීනම ්ීනටි්අුජි්භු ු්ප්රචුටන්ණ  ු්ඩඩීලෙමු් ුඨමුලුට 

ප ශිට් පනරුල් පජ ුනි් ීිළො ි් ණභුීව් ණමුඅ් පනරු්් මුිට් ිුණශ්්  ු් නලරු ි්

ණශඅුටම් ිොිට් (Standing Committee on Social Sciences, Humanities and 

Education)් මහි්   ච් ණ  ි් ප ශිට් පනරුලනිහ් ීමම්  ුඨමුලු් ආමෙභ් කරම්්

ීනෙඅිු්ිම්ිචබ 

 

1. ීිළ ා්ප ශිටපනරුලන 

2. ිැ නන්ප ශිටපනරුලන 

3. �්ලංිු්ණධමගිට්ප ශිටපනරුලන 

4. රුහ්ප ශිටපනරුලන 

5. නු ින්ප ශිටපනරුලන 

6. �්ලංිු්පට ච්ප ශිටපනරුලන් 

7. �්ලංිු්න්න ග්ප ශිටපනරුලන 

8. ිැීගිහම්ප ශිටපනරුලන 


