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1.  තත්තත්තව ආරක්ෂණ මධ්යස්ථානයේ තත්තත්තව ආරක්ෂණය පිලිබඳ සනාතන සභා 

ස්ථාවර කමිටු රැස්ීම පැවැත්තීයේ ක්රියාවලිය 

 

 1.0 හ ේතුව : විශේව විද්යාලහේ තත්තත්තව ආරක්ෂණය සම්බන්ධ කටයුතු වලට අද්ාල තීරණ ගැනීම  ා ඒ 

      සම්බන්ධ  කටයුතු සම්බන්ිකරණය කිරීම. 

 

        2.0 වපසරිය : රුහුණ විශේව විද්යාලය 

         

        3.0 වගකීම :  උපකුලපති, අධයක්ෂක, ස කාර හේඛකාිකාරි, කළමනාකාර ස කාර  

       

        4.0 හයද්වුම : විශේව විද්යාල ප්රතිපාද්න හකාමිෂන් සභා චක්ර හේඛ 09/2019, නයාය පත්රය, රැසේීම් වාර්තාව. 

          

        5.0 නිමවුම : විශේව විද්යාලහේ තත්තත්තව ආරක්ෂණය සම්බන්ධ කටයුතු මනාව කරහගන යාම.  

 

තත්තත්තව සැලසුම 

 ක්රියාවලිය වගකීම 
 
 

ලිපිහේඛන සැලකිය යුතු 
කරුණු 

01. රැසේීමට අද්ාල නයාය පත්රය 
සැකසීම  ා රැසේීහම්දී සාකච්ඡා 
කිරීමට නියමිත කරුණු වලට අද්ාල 
ලිපි හේඛන එක් රැසේ කර ගැනීම.  
 
 

අධයක්ෂක,  
ස කාර 
හේඛකාිකාරි,  
කළමනාකරණ 
ස කාර  
 

පීඨ වලින් හයාමු 
කරන ලද් ලිපි, පීඨ 
වල රැසේීම් වාර්තා 
 ා අද්ාල අහනකුත්ත 
ලිපි හේඛන 

හමම රැසේීම විශේව 
විද්යාල හකාමිෂන් 
සභා චක්ර හේඛ 
09/2019 ට අනුව 
පවත්තවනු ලබයි. 

02. පසුගිය රැසේීහම් වාර්තාව පිළිහයල 
කිරීම. 
 
 
 
 

ස කාර 
හේඛකාිකාරි 

පසුගිය රැසේීහම් 
නයාය පත්රය  ා 
අද්ාල අහනකුත්ත ලිපි 
හේඛන  
 
 
 

 

03. පසුගිය රැසේීහම් වාර්තාව  ා     නව 
නයාය පත්රය විද්ුත්ත තැපෑේ මගින් 
සාමාජිකයන් හවත හයාමු කිරීම. 
පවත්තවනු ලබන දිනය,හවලාව  ා 
සේථානය ද්ැනුම්දීම 
 
 
 

ස කාර 
හේඛකාිකාරි 
 
 

සකසන ලද් නයාය 
පත්රය  ා රැසේීම් 
වාර්තාහේ මෘදු 
පිටපත්ත 
 
 

රැසේීම පැවැත්තීමට 
හපර සතිය තුල 
හයාමු කල යුතුයි. 
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04. රැසේීහම් පැමිණීහම් හේඛනහේ 
සැකසීම  ා සංග්ර  කටයුතු සූද්ානම් 
කිරීම. 

කළමනාකරණ 
ස කාර 
 

 රැසේීම පැවැත්තීමට 
හපර සතිහේ සිදු 
කරයි.  

05. රැසේීම පැවැත්තීම  
 
 

උපකුලපති, 
අධයක්ෂක,  
ස කාර 
හේඛකාිකාරි 
 
 

රැසේීම් නයාය 
පත්රය, පසුගිය 
වාර්තාව,පැමිණීහම් 
හේඛනය  

 

06. සංග්ර  කටයුතු වලට අද්ාල බිේපත්ත 
ප්රතිපූර්ණය කිරීම.  

කළමනාකරණ 
ස කාර 
 
 
 

අද්ාල බිේපත්ත  ා 
වවුචර් 

 

 

 

 6.0    ක්රියාවලිය මැනීම :  එක රැසේීමක් පැවැත්තූ දින සිට ඊළග රැසේීම පවත්තවන දින ද්ක්වා.  

 

7.0     ක්රියාවලිය අන්තර් සම්බන්ධතාවය  : උපකුලපති, අධයක්ෂක, තත්තත්තව ආරක්ෂණය පිලිබඳ  සනාතන  
    සභා  සේථාවර කමිටු සාමාජිකයින්,ස කාර හේඛකාිකාරි, 
   කළමනාකරණ ස කාර, කාර්යාලීය කාර්ය ස ායක.  
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තත්තත්තව ආරක්ෂණ මධ්යස්ථානයේ තත්තත්තව ආරක්ෂණය පිලිබඳ සනාතන සභා 

ස්ථාවර කමිටු රැස්ීම පැවැත්තීයේ, ක්රියාවලිය 

        

                        රැසේීමට අද්ාල නයාය පත්රය සැකසීම  ා රැසේීහම්දී සාකච්ඡා  
                                    කිරීමට නියමිත කරුණු වලට අද්ාල ලිපි හේඛන එක් රැසේ 
                     කිරීම  

       

 

                                            

                                               පසුගිය රැසේීහම් වාර්තාව පිළිහයල කිරීම. 

 

  

 

රැසේීහම් වාර්තාව  ා නයාය පත්රය විද්ුත්ත තැපෑේ මගින් 

සාමාජිකයන් හවත හයාමු කිරීම, පවත්තවනු ලබන 

දිනය,හවලාව  ා සේථානය ද්ැනුම්දීම  

                                         

 

 

රැසේීහම් පැමිණීහම් හේඛනහේ සැකසීම  ා සංග්ර  කටයුතු 

සූද්ානම් කිරීම 

 

 

 

      රැසේීම පැවැත්තීම 

 

 

 

      සංග්ර  කටයුතු වලට අද්ාල බිේපත්ත ප්රතිපූර්ණය කිරීම. 

       

 

 

 

 

1A1 

AA2 

A3 

A4 

A6 

A5 
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2. වැඩමුළු පැවැත්තීයේ ක්රියාවලිය 

 

1.0   හ ේතුව :      විශේව විද්යාලීය කාර්ය මණ්ඩලහේ  ශකයතා වැඩිදියුණු හකාට ඔවුන්හේ ගුණාත්තමක භාවය  

ඉ ල නැංීම තුලින් ආයතනහේ ගුණාත්තමක භාවය ඉ ල නැංීම.  

2.0   වපසරිය :  රුහුණ විශේවවිද්යාලය  

3.0   වගකීම  :  උපකුලපති, අධයක්ෂක, ස කාර හේඛකාිකාරි, කළමනාකාර ස කාර  

4.0   හයද්වුම  :  විශේව විද්යාලීය ප්රතිපාද්න 

5.0   නිමවුම   :  වැඩමුළු පැවැත්තීම  

   

                                                     තත්තත්තව සැලසුම  

 ක්රියාවලිය වගකීම ලිපිහේඛන සැලකිය යුතු කරුණු 
 
 

01. වැඩමුළුව පැවැත්තීමට අද්ාල 
ඉේලීම් ලිපි තත්තත්තව ආරක්ෂණය 
පිලිබඳ සනාතන සභා සේථාවර 
කමිටුවට හයාමු හකාට ප්රතිපාද්න 
සද් ා අනුමැතිය ලබා ගැනීම  
 
 
 
 

උපකුලපති, 
අධයක්ෂක,  
ස කාර 
හේඛකාිකාරි, 
තත්තත්තව ආරක්ෂණ 
පිලිබඳ සනාතන 
සභා සේථාවර 
කමිටුව  

ඉේලීම් ලිපිය  තත්තත්තව ආරක්ෂණය 
පිලිබද් සනාතන සභා 
සේථාවර කමිටුහේ 
අනුමැතිය ලබා 
ගැනීහමන් පසුව 
වැඩමුළු සද් ා 
ප්රතිපාද්න ලබාදීම 
සිදුකරනු ලැහේ.  
 
 

02. ස භාගීත්තව හේඛන සැකසීම  ස කාර 
හේඛකාිකාරි, 
කළමනාකරණ 
ස කාර 

 එක් එක් 
පීඨයන්හගන් 
ලැහබන නම් 
ලැයිසේතු පාද්ක 
හකාට හගන 
හේඛනය සකසනු 
ලබයි. 
 
 

03. වැඩමුළුව පවත්තවනු ලබන සේථානය 
හවන් කිරීම  ා දිනය, සේථානය, 
හේලාව, ආදී හතාරතුරු අද්ාල 
පුද්ගලයන් හවත ලබාදීම.  
 
 
 
 
 

ස කාර 
හේඛකාිකාරි 

වැඩමුළුහේ නයාය 
පත්රය  
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04. වැඩමුළුහේ සංග්ර  කටයුතු සූද්ානම් 
කිරීම 

කළමනාකාර 
ස කාර  

ස භාගීත්තව 
හේඛනය 

 
 
 
 

05. වැඩමුළුහේ කටයුතු සද් ා 
අත්තතිකාරම් මුද්ේ ලබා ගැනීම  

ස කාර 
හේඛකාිකාරි 

අනුමැතිය ලත්ත 
ලිපිය, නයාය පත්රය, 
වියද්ම් 
ඇසේතහම්න්තුව 

 
 
 
 
 
 

06. වැඩමුළුව පැවැත්තීම  අධයක්ෂක, 
සම්පත්ත ද්ායකයින්,  
ස කාර 
හේඛකාිකාරි 

පැමිණීහම් අත්තසන් 
හේඛනය, නයාය 
පත්රය, අද්ාල 
අහනකුත්ත ලිපි 
හේඛන, ස භාගි 
ූවන්හේ ප්රතිචාර 
පත්රිකා (Feedback 
forms) 

 

07. සම්පත්ත ද්ායකයින්ට හගීම් 
සිදුකිරීම  ා ඔවුන් හවත ප්රවා න 
වියද්ම් ලබාදීම.  

ස කාර 
හේඛකාිකාරි 

සම්පත්ත ද්ායක 
ගාසේතු  ා ප්රවා න 
වියද්ම් ලබාගත්ත බව 
ස තික කරනු 
ලබන ලිපි  

අද්ාල චක්ර හේඛ 
ප්රකාරව සම්පත්ත 
ද්ායකයින්ට හගීම් 
සිදු කල යුතුයි. 
 
 

08. අද්ාල බිේපත්ත පියීහමන් පසු 
ලබාගත්ත අත්තතිකාරම් මුද්ේ පියීම. 

ස කාර 
හේඛකාිකාරි, 
කළමනාකරණ 
ස කාර 

පැමිණීහම් 
හේඛනය, අද්ාල 
බිේපත්ත, පියීම් 
වවුචරය, ඉතිරි 
මුද්ේ සරප් හවත 
තැන්පත්ත කළ රිසිට් 
පත. 

අත්තතිකාරම් මුද්ේ 
වලින් ඉතිරි මුද්ලක් 
හවහතාත්ත එය සරප් 
හවත තැන්පත්ත හකාට 
රිසිට් පත ලබාගත 
යුතුයි. 
 
 

09. ස භාගී ූවන්හේ ප්රතිචාර පත්රිකා 
(feed back forms   ) 
විශේහේෂණය කර ප්රතිඵල 
අභයන්තර තත්තත්තව ආරක්ෂණය 
පිලිබඳ සනාතන සභා සේථාවර 
කමිටුව හවත ඉදිරිපත්ත කිරීම. 

ස කාර 
හේඛකාිකාරි, 
කළමනාකරණ 
ස කාර 

ස භාගී ූවන්හේ 
ප්රතිචාර පත්රිකා 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

   

   6.0   ක්රියාවලිය මැනීම :   වැඩමුළුව සද් ා ඉේලීම ලද් දින සිට වැඩමුළුව පවත්තවා අවසන් කිරීම ද්ක්වා  

   7.0   ක්රියාවලිය අන්තර් සම්බන්ද්තාවය :   තත්තත්තව ආරක්ෂණය පිලිබද් සනාතන සභා සේථාවර කමිටුව,  

                                                      උපකුලපති, අධයක්ෂක, ස කාර හේඛකාිකාරි, කළමනාකාර 

    ස කාර,කාර්යාල කාර්ය  ස යක  
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වැඩමුළු පැවැත්තීයේ ක්රියාවලිය 

 

වැඩමුළු පැවැත්තීමට අද්ාල ඉේලීම් ලිපි තත්තත්තව ආරක්ෂණය 

පිලිබඳ සනාතන සභා සේථාවර කමිටුවට හයාමු හකාට ප්රතිපාද්න 

සද් ා අනුමැතිය ලබා ගැනීම  

 

      

ස භාගීත්තව හේඛන සැකසීම 

 

වැඩමුළුව පවත්තවනු ලබන සේථානය හවන් කිරීම  ා දිනය, 

සේථානය, හේලාව, ආදී හතාරතුරු අද්ාල පුද්ගලයන් හවත 

ලබාදීම 

 

 

   වැඩමුළුහේ සංග්ර  කටයුතු සූද්ානම් කිරීම   

 

 

 

වැඩමුළුහේ කටයුතු සද් ා අත්තතිකාරම් මුද්ේ ලබා ගැනීම                             

           

                                        වැඩමුළුව පැවැත්තීම 

 

සම්පත්ත ද්ායකයින්ට හගීම් සිදුකිරීම  ා ඔවුන්                

        හවත   ප්රවා න වියද්ම් ලබාදීම. 
 

           

අද්ාල බිේපත්ත පියීහමන් පසු ලබාගත්ත අත්තතිකාරම් මුද්ේ පියීම. 
 

 

 

ස භාගී ූවන්හේ ප්රතිචාර පත්රිකා (feedback forms) විශේහේෂණය කර ප්රතිඵල තත්තත්තව 

ආරක්ෂණය පිලිබඳ  සනාතන සභා සේථාවර කමිටුව හවත ඉදිරිපත්ත කිරීම. 

 

 

 

A1 

A2 

A3 

A4 

A5 

A6 

A7 

A8 

A9 
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3.  විශ්ව විද්යාලයේ පීඨයක් සද්හා නව අධ්යයනාාංශයක් ස්ථාපිත කිරීයේ ක්රියාවලිය  

 

1.0   හ ේතුව :  විශේව විද්යාලය මගින් සපයනු ලබන අධයාපන වපසරිය පුළුේ කිරීම සද් ා පීඨයකට අනියුක්තව  

නව අධයයනාංශයක් සේථාපිත කිරීම.  

2.0   වපසරිය :  රුහුණ විශේව විද්යාලය, විශේව විද්යාල ප්රතිපාද්න හකාමිෂන් සභාව 

3.0   වගකීම :    උපකුලපති, අද්ාල පීඨහේ පීඨාිපති, අධයක්ෂක, ස කාර හේඛකාිකාරි 

4.0   හයද්වුම :   නව අධයයනාංශය සේථාපිත කිරීම පිණිස වන හයෝජනාව  

5.0   නිමවුම :    නව අධයයනාංශය සේථාපිත කිරීම පිණිස වන හයෝජනාව සනාතන සභා  ා පාලක සභා  

නිර්හද්ශය ලබාගැනීහමන් පසු විශේව විද්යාල ප්රතිපාද්න හකාමිෂන් සභාව හවත හයාමු කරීම. 

 

තත්තත්තව සැලසුම 

 ක්රියාවලිය වගකීම  ලිපිහේඛන සැලකිය යුතු 
 කරුණු 

01. අද්ාල පීඨ මණ්ඩල නිර්හද්ශය  ා 
පීඨහේ තත්තත්තව ආරක්ෂණ කවහේ 
නිර්හද්ශය සහිතව ඉදිරිපත්ත කරනු 
ලබන හයෝජනාව තත්තත්තව 
ආරක්ෂණය පිලිබඳ සනාතන සභා 
සේථාවර කමිටුව හවත ඉදිරිපත්ත කර 
නිර්හද්ශය ලබා ගැනීම 

අද්ාල පීඨහේ 
පීඨාිපති,  
අද්ාල පීඨහේ 
ස කාර 

හේඛකාිකාරි,  
අධයක්ෂක, 
ස කාර 

හේඛකාිකාරි 

  නව 
අධයයනාංශය 
සේථාපිත කිරීම 
සද් ා වන 
හයෝජනාව  

හමම හයෝජනාව විශේව 
විද්යාල ප්රතිපාද්න 
හකාමිෂන් සභාව 
විසින් සපයා ඇති 
ආකෘති පත්රයට 

අනුකූල විය යුතුයි. 

02. එම හයෝජනාව සනාතන සභාහේ 
නිර්හද්ශය සද් ා ඉදිරිපත්ත කිරීම.  

අධයක්ෂක, 
ස කාර 

හේඛකාිකාරි 

සනාතන සභා 
පත්රිකාව, නව 
අධයයනාංශය 
සේථාපිත කිරීම 
සද් ා වන 
හයෝජනාව 

 

03. සනාතන සභාහේ නිර්හද්ශය 
ලබාගත්ත පසු එය පාලක සභාහේ 
අනුමැතිය සද් ා ඉදිරිපත්ත කිරීම 

අධයක්ෂක, 
ස කාර 

හේඛකාිකාරි 

පාලක සභා 
පත්රිකාව, සනාතන 
සභා තීරණය, නව 
අධයයනාංශය 
සේථාපිත කිරීම 
සද් ා වන 
හයෝජනාව  

 

04. පාලක සභා අනුමැතිය ලබාගත්ත 
පසු නව අධයයනාංශය සේථාපිත 
කිරීහම් හයෝජනාව නිසි පරිදි 

සම්පූරණ කිරීම  ා අද්ාල ඇමිණුම් 
අන්තර්ගත කිරීම  

අධයක්ෂක, 
ස කාර 

හේඛකාිකාරි 

පාලක සභා 
තීරණය නිසි පරිදි 
සම්පූර්ණ කළ නව 
අධයයනාංශය 
සේථාපිත කිරීහම් 
හයෝජනාව  

 

05. නව අධයයනාංශය සේථාපිත කිරීම 
සද් ා වන හයෝජනාව විශේව 

උපකුලපති, 
අධයක්ෂක,  

ආවරණ ලිපිය, 
නව අධයයනාංශය 

අද්ාල හයෝජනාහේ 
මෘදු පිටපතක් සං යුක්ත 
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විද්යාල ප්රතිපාද්න හකාමිෂන් 
සභාව හවත හයාමු කිරීම. 

 
ස කාර 

හේඛකාිකාරි 

සේථාපිත කිරීහම් 
හයෝජනාහේ ද්ෘඩ 
පිටපත,  ා 
සං යුක්ත තැටියක 
අන්තර්ගත කල 
මෘදු පිටපත 
 
 

තැටියක් මගින් විශේව 
විද්යාල ප්රතිපාද්න 
හකාමිෂන් සභාව 
හවත හයාමු කල 

යුතුයි. 

06. තත්තත්තව ආරක්ෂණය පිලිබඳ 
සනාතන සභා සේථාවර කමිටුහේදී 
හමහි ප්රගතිය පිලිබඳව විමර්ශනය 
කිරීම. 

අධයක්ෂක, 
ස කාර 

හේඛකාිකාරි 

විශේව විද්යාල 
ප්රතිපාද්න 
හකාමිෂන් 
සභාහවන් හම් 
සම්බන්ධව හයාමු 
කරනු ලබන ලිපි  
 
 

 

 

 

6.0   ක්රියාවලිය මැනීම :  අද්ාල හයෝජනාව ලද් දින සිට විශේව විද්යාල ප්රතිපාද්න හකාමිෂන් සභාව හවත හයාමු  

කරන දින ද්ක්වා  

 

7.0   ක්රියාවලිය අන්තර් සම්බන්ද්තාවය :  රුහුණ විශේව විද්යාලය, විශේව විද්යාල ප්රතිපාද්න හකාමිෂන් සභාව  
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විශ්ව විද්යාලයේ පීඨයක් සද්හා නව අධ්යයනාාංශයක් ස්ථාපිත කිරීයේ ක්රියාවලිය 

 

අද්ාල පීඨ මණ්ඩල නිර්හද්ශය  ා පීඨහේ තත්තත්තව ආරක්ෂණ  

නිර්හද්ශය සහිතව ඉදිරිපත්ත කරනු ලබන හයෝජනාව තත්තත්තව 

ආරක්ෂණය පිලිබඳ සනාතන සභා සේථාවර කමිටුව හවත ඉදිරිපත්ත කර 

නිර්හද්ශය ලබා ගැනීම   

      

එම හයෝජනාව සනාතන සභාහේ නිර්හද්ශය සද් ා ඉදිරිපත්ත කිරීම 

 

 

සනාතන සභාහේ නිර්හද්ශය ලබාගත්ත පසු එය පාලක සභාහේ   
අනුමැතිය සද් ා ඉදිරිපත්ත කිරීම 

 

පාලක සභා අනුමැතිය ලබාගත්ත පසු නව අධයයනාංශය සේථාපිත 

කිරීහම් හයෝජනාව නිසි පරිදි සම්පූරණ කිරීම  ා අද්ාල ඇමිණුම් 

අන්තර්ගත කිරීම 

 

 

 

නව අධයයනාංශය සේථාපිත කිරීම සද් ා වන හයෝජනාව විශේව විද්යාල 

ප්රතිපාද්න හකාමිෂන් සභාව හවත හයාමු කිරීම 

 

 

තත්තත්තව ආරක්ෂණය පිලිබඳ සනාතන සභා සේථාවර කමිටුහේදී හමහි 

ප්රගතිය   පිලිබඳව විමර්ශනය කිරීම 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A1         

A2        

A3       

A4     

A6      

A5 
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4.  විශ්ව විද්යාලයේ නව උපාි පාඨමාලාවක් ආරේභ කිරීයේ ක්රියාවලිය 

 

1.0   හ ේතුව :   රහට් පවතින අවශයතා වලට සරිලන පරිදි නව උපාි පාඨමාලා  දුන්වා දීම තුලින් විශේව  

විද්යාලීය අධයාපන ක්හෂේත්රය පුළුේ කිරීම. 

2.0   වපසරිය :  රුහුණ විශේව විද්යාලය, විශේව විද්යාල ප්රතිපාද්න හකාමිෂන් සභාව  

 

3.0   වගකීම :    උපකුලපති, අද්ාල පීඨහේ පීඨාිපති, තත්තත්තව ආරක්ෂණය පිලිබඳ සනාතන සභා සේථාවර 

   කමිටුව, අධයක්ෂක, ස කාර හේඛකාිකාරි 

4.0   හයද්වුම :    නව උපාි පාඨමාලාවක් ආරම්භ කිරීම සඳ ා වන හයෝජනාව  

5.0   නිමවුම :    නව උපාි පාඨමාලාවන්  දුන්වා දීම තුලින් විශේව විද්යාලහේ අධයයන වපසරිය පුළුේ කිරීම. 

 

තත්තත්තව සැලසුම  

 ක්රියාවලිය  වගකීම ලිපි හේඛන සැලකිය යුතු  
කරුණු  

01. අද්ාල පීඨය විසින් නව උපාි 
පාඨමාලාවක්   දුන්වා දීම සද් ා 
වන සාරාංශිත හයෝජනාව 
(Proposal Brief) අද්ාල පීඨ 
මණ්ඩල නිර්හද්ශය සමග තත්තත්තව 
ආරක්ෂණය  පිලිබඳ සනාතන සභා 
සේථාවර කමිටු රැසේීමට ඉදිරිපත්ත 
කල පසු එහි නිර්හද්ශ ලබා ගැනීම.  

අද්ාල පීඨහේ 
පීඨාිපති, 
තත්තත්තව 
ආරක්ෂණය 
පිලිබඳ 
සනාතන සභා 
සේථාවර කමිටුව, 
අධයක්ෂක, 
ස කාර 
හේඛකාිකාරි 

අද්ාල පීඨය විසින් 
ඉදිරිපත්ත කරනු 
ලබන සාරාංශිත 
හයෝජනාව 

(Proposal Brief) 

 

02. තත්තත්තව ආරක්ෂණය පිලිබඳ 
සනාතන සභා සේථාවර කමිටු 
නිර්හද්ශය ලද් හයෝජනාව 
සනාතන සභා අනුමැතිය සද් ා 
ඉදිරිපත්ත කිරීම. 

අධයක්ෂක, 
ස කාර 

හේඛකාිකාරි 

සනාතන සභා 
පත්රිකාව  

 

03. සනාතන සභා අනුමැතිය ලද් 
හයෝජනාව නැවත 
සවිසේතරාත්තමකව නියමිත 
ආකෘතියට අනුව ඉදිරිපත්ත කරන 
හලස පීඨයට ද්ැනුම් දීම. 
 

අධයක්ෂක, 
ස කාර 

හේඛකාිකාරි 

පීඨාිපති හවත 
හයාමුකරන ලිපිය 

හමම හයෝජනාව විශේව 
විද්යාල ප්රතිපාද්න 
හකාමිෂන් සභාව 
විසින් සකසා ඇති 
ආකෘතියට අනුකූල 

විය යුතුයි.  

04. අද්ාල පීඨය විසින් සවිසේතරාත්තමක 
හයෝජනාව තත්තත්තව ආරක්ෂණය 
පිලිබඳ සනාතන සභා සේථාවර 
කමිටුව හවත ඉදිරිපත්ත කල පසු එහි 
නිර්හද්ශය සමග සනාතන සභාව 
හවත ඉදිරිපත්ත කිරීම.  

අද්ාල පීඨහේ 
පීඨාිපති, 
අධයක්ෂක, 
ස කාර 
හේඛකාිකාරි, 
සනාතන සභාව 

සනාතන සභා 
පත්රිකාව  
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05. සනාතන සභාව විසින් ඉදිරිපත්ත 
කරන නව උපාි පාඨමාලාව 
සමාහලෝචනය කිරීම සද් ා බාහිර 
විෂය ප්රාමාණිකයින් හද්හද්නකු පත්ත 
කල පසු ඔවුන් හවත එය ද්ැනුම් 
දීම.   

අධයක්ෂක, 
ස කාර 

හේඛකාිකාරි 

සනාතන සභා 
තීරණය, බාහිර 
ප්රමාණිකයන් සද් ා 
හයාමු කරනු ලබන 
ලිපි  

සනාතන සභාව විසින් 
අද්ාල අධයනය 
ක්හෂේත්රහයහි ප්රීණ 
අචාර්යවරුන් 
හද්හද්හනකු බාහිර 
විෂය ප්රමාණිකයින් 
හලස පත්ත කරනු ලබයි. 

06. බාහිර විෂය ප්රමාණිකයින් විසින් 
හයාමු කරනු ලබන නිර්හද්ශයන් 
පීඨය හවත හයාමු හකාට 
සංහශෝිත හයෝජනාව පීඨය 
හවතින් ලබා ගැනීම. 

අද්ාල පීඨහේ 
පීඨාිපති, 
අධයක්ෂක, 
ස කාර 

හේඛකාිකාරි 

බාහිර විෂය 
ප්රමාණිකයින්හේ 
නිර්හද්ශයන්, 
ආවරණ ලිපිය  

 

07. එම සංහශෝිත හයෝජනාව තත්තත්තව 
ආරක්ෂණය පිලිබඳ සනාතන සභා 
සේථාවර කමිටුව හවත ඉදිරිපත්ත 
හකාට නිර්හද්ශය සමග සනාතන 
සභාවට ඉදිරිපත්ත කිරීම. 

තත්තත්තව 
ආරක්ෂණය 
පිලිබඳ 
සනාතන සභා 
සේථාවර කමිටුව, 
අධයක්ෂක, 
ස කාර 
හේඛකාිකාරි 

සංහශෝිත 
හයෝජනාව,සනාතන 
සභා පත්රිකාව  

 

08. සනාතන සභා නිර්හද්ශය ලද් පසු 
එම සංහශෝිත හයෝජනාව පාලක 
සභා අනුමැතියට හයාමු කිරීම.  

අධයක්ෂක, 
ස කාර 
හේඛකාිකාරි 

සනාතන සභා 
තීරණය, සංහශෝිත 
හයෝජනාව,පාලක 
සභා පත්රිකාව  

 

09. පාලක සභා අනුමැතිය ලද් පසු 
සංහශෝිත හයෝජනාව විශේව 
විද්යාල ප්රතිපාද්න හකාමිෂන් සභාව 
හවත හයාමු කිරීම.  

උපකුලපති, 
අධයක්ෂක, 
ස කාර 
හේඛකාිකාරි 

සංහශෝිත 
හයෝජනාව,පාලක 
සභා තීරණය, 
ආවරණ ලිපිය  

හමහිදී සංහශෝිත 
හයෝජනාහේ ද්ෘඪ 
පිටපත සමග මෘදු 
පිටපත සං යුක්ත 

තැටියක් හලස විශේව 
විද්යාල ප්රතිපාද්න 
හකාමිෂන් සභාව 
හවත හයාමු කල 

යුතුයි. 
10. නව උපාි පාඨමාලාව සේථාපිත 

කිරීම පිලිබඳ ප්රගතිය තත්තත්තව 
ආරක්ෂණය පිලිබඳ සනාතන සභා 
සේථාවර කමිටු රැසේීහම්දී 
සමාහලෝචනය කිරීම. 

අධයක්ෂක, 
ස කාර 
හේඛකාිකාරි 

විශේව විද්යාල 
ප්රතිපාද්න 

හකාමිෂන් සභාව 
විසින් එවනු ලබන 

ලිපි  

 

 

6.0   ක්රියාවලිය මැනීම :  නව උපාි පාඨමාලාව  දුන්වා දීම පිලිබඳ හයෝජනාව පීඨහයන් ඉදිරිපත්ත කල දින  

සිට විශේවවිද්යාල ප්රතිපාද්න හකාමිෂන් සභාහවන් ඊට අනුමැතිය ලබා ගැනීම ද්ක්වා  

 

7.0   ක්රියාවලිය අන්තර් සම්බන්ද්තාවය :  රුහුණ විශේව විද්යාලය, විශේව විද්යාල ප්රතිපාද්න හකාමිෂන් සභාව. 
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විශ්ව විද්යාලයේ නව උපාි පාඨමාලාවක් ආරේභ කිරීයේ ක්රියාවලිය 

අද්ාල පීඨය විසින් නව උපාි පාඨමාලාවක්   දුන්වා දීම සද් ා වන 

සාරාංශිත හයෝජනාව (Proposal Brief) අද්ාල පීඨ මණ්ඩල නිර්හද්ශය 

සමග තත්තත්තව ආරක්ෂණය  පිලිබඳ සනාතන සභා සේථාවර කමිටු 

රැසේීමට ඉදිරිපත්ත කල පසු එහි නිර්හද්ශ ලබා ගැනීම.  

     තත්තත්තව ආරක්ෂණය පිලිබඳ සනාතන සභා සේථාවර කමිටු නිර්හද්ශය  
ලද් හයෝජනාව සනාතන සභා අනුමැතිය සද් ා ඉදිරිපත්ත කිරීම 

 

සනාතන සභා අනුමැතිය ලද් හයෝජනාව නැවත සවිසේතරාත්තමකව 
නියමිත ආකෘතියට අනුව ඉදිරිපත්ත කරන හලස පීඨයට ද්ැනුම් දීම 

 

අද්ාල පීඨය විසින් සවිසේතරාත්තමක හයෝජනාව තත්තත්තව ආරක්ෂණය 
පිලිබඳ සනාතන සභා සේථාවර කමිටුව හවත ඉදිරිපත්ත කල පසු එහි 
නිර්හද්ශය සමග සනාතන සභාව හවත ඉදිරිපත්ත කිරීම 

 

සනාතන සභාව විසින් ඉදිරිපත්ත කරන නව උපාි පාඨමාලාව 

සමාහලෝචනය කිරීම සද් ා බාහිර විෂය ප්රාමාණිකයින් හද්හද්නකු පත්ත 

කල පසු ඔවුන් හවත   එය ද්ැනුම් දීම 

 

බාහිර විෂය ප්රමාණිකයින් විසින් හයාමු කරනු ලබන නිර්හද්ශයන් 
පීඨය  හවත හයාමු හකාට සංහශෝිත හයෝජනාව පීඨය හවතින් ලබා 
ගැනීම. 

 

 

එම සංහශෝිත හයෝජනාව තත්තත්තව ආරක්ෂණය පිලිබඳ සනාතන සභා   

සේථාවර කමිටුව හවත ඉදිරිපත්ත හකාට නිර්හද්ශය සමග සනාතන 

සභාවට ඉදිරිපත්ත කිරීම 

 

සනාතන සභා නිර්හද්ශය ලද් පසු එම සංහශෝිත හයෝජනාව පාලක 

සභා අනුමැතියට හයාමු කිරීම 

 

පාලක සභා අනුමැතිය ලද් පසු සංහශෝිත හයෝජනාව විශේව විද්යාල   

  ප්රතිපාද්න හකාමිෂන් සභාව හවත හයාමු කිරීම. 

 

 

 

නව උපාි පාඨමාලාව සේථාපිත කිරීම පිලිබඳ ප්රගතිය තත්තත්තව 
ආරක්ෂණය පිලිබඳ සනාතන සභා සේථාවර කමිටු රැසේීහම්දී 
සමාහලෝචනය කිරීම 

A1  

A2     

A3  

A4     

A5   

A8    

A10    

A6     

A7    

A9 
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5. නව ඩිපයලෝමා /සහතික පත්ර පාඨමාලාවක් ආරේභ කිරීයේ ක්රියාවලිය  

 

1.0   හ ේතුව :    විශේව විද්යාලහයන් සපයනු ලබන අධයාපන වපසරිය පුළුේ කිරීමට  ා බාහිර සිසුන් සද් ා 

 නව විෂය  ක්හෂේත්රයන්  දුන්වා දීම සද් ා 

2.0   වපසරිය :  රුහුණ විශේව විද්යාලය 

3.0   වගකීම :   අධයක්ෂක (දුරසේථ  ා අඛණ්ඩ අධයාපන ඒකකය),  අධයක්ෂක(අභයන්තර තත්තත්තව ආරක්ෂණ  

ඒකකය) ස කාර හේඛකාිකාරි 

4.0   හයද්වුම :   නව ඩිප්හලෝමා/ ස තික පත්ර පාඨමාලාව ආරම්භ කිරීම සද් ා වන හයෝජනාව  

5.0   නිමවුම  :    නව ඩිප්හලෝමා/ ස තික පත්ර පාඨමාලාව  දුන්වා දීම  

තත්තත්තව සැලසුම 

 ක්රියාවලිය  වගකීම  ලිපිහේඛන  සැලකිය යුතු 
 කරුණු 

01. යම් පීඨයක් විසින් නව 
ඩිප්හලෝමා/ ස තික පත්ර 
පාඨමාලාවක්  දුන්වා දීම 
සද් ා අද්ාල පීඨ මණ්ඩල 
නිර්හද්ශයද් සහිතව ඉදිරිපත්ත 
කල හයෝජනාව දුරසේථ  ා 
අඛණ්ඩ  අධයාපන ඒකකහේ 
අධයක්ෂක විසින් හයාමු කල 
පසු එය තත්තත්තව ආරක්ෂණය 
පිලිබඳ සනාතන සභා සේථාවර 
කමිටුව හවත ඉදිරිපත්ත කිරීම  
 
 

අධයක්ෂක (දුරසේථ  ා 
අඛණ්ඩ අධයාපන 
ඒකකය),  
අධයක්ෂක(අභයන්තර 
තත්තත්තව ආරක්ෂණ 
ඒකකය), ස කාර 
හේඛකාිකාරි 
 

ඩිප්හලෝමා/ ස තික 
පත්ර පාඨමාලාව 
 දුන්වා දීහම් 
හයෝජනාව  

 

02. තත්තත්තව ආරක්ෂණය පිලිබඳ 
සනාතන සභා සේථාවර කමිටුව 
විසින් හමම ඩිප්හලෝමා/ 
ස තික පත්ර පාඨමාලාව 
ඇගයීම සද් ා සුදුසු බාහිර හ ෝ 
අභයන්තර විෂය 
ප්රමාණිකයන්හේ නම් හයෝජනා 
කල පසු ඔවුන් හවත  
අද්ාල හයෝජනාව ඉදිරිපත්ත 
කිරීම  
 

අධයක්ෂක, 
 ස කාර  
හේඛකාිකාරි 
 

ඩිප්හලෝමා/ ස තික 
පත්ර පාඨමාලාව 
 දුන්වා දීහම් 
හයෝජනාව, 
ආවරණ ලිපිය  

 

03. පත්ත කරන ලද් විෂය 
ප්රමාණිකයන්හේ නිර්හද්ශ 
ලබාගත්ත පසු එම නිර්හද්ශයන්  
නැවත අද්ාල පීඨය හවත හයාමු 
කිරීම  
 
 

අධයක්ෂක, 
 ස කාර  
හේඛකාිකාරි 
 

විෂය 
ප්රමාණිකයන්හේ 
නිර්හද්ශය, 
ආවරණ ලිපිය 
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04. බාහිර විෂය ප්රමාණිකයින්හේ 
නිර්හද්ශ මත සංහශෝධනය 
කරන ලද් ඩිප්හලෝමා/ ස තික 
පත්ර පාඨමාලාව ආරම්භ කිරීම 
සද් ා වන හයෝජනාව නැවත 
තත්තත්තව ආරක්ෂණය පිලිබඳ 
සනාතන සභා සේථාවර 
කමිටුහේ නිර්හද්ශය සද් ා 
ඉදිරිපත්ත කිරීම  
 
 

අධයක්ෂක, 
 ස කාර  
හේඛකාිකාරි 
 

සංහශෝිත 
හයෝජනාව 

 

05. සංහශෝිත හයෝජනාව තත්තත්තව 
ආරක්ෂණය පිලිබඳ සනාතන 
සභා සේථාවර කමිටු නිර්හද්ශය 
ලද් පසු සනාතන සභාහේ 
අනුමැතියට ඉදිරිපත්ත කිරීම. 
 
 

අධයක්ෂක, 
 ස කාර  
හේඛකාිකාරි 
 

සංහශෝිත 
හයෝජනාව, 
සනාතන සභා 
පත්රිකාව 

 

06. සංහශෝිත හයෝජනාව සද් ා 
සනාතන සභා අනුමැතිය ලද් 
පසු එම පාඨමාලව සේථාපිත 
කරන හලස අද්ාල පීඨය  ා 
දුරසේථ  ා අඛණ්ඩ අධයාපන 
ඒකකය හවත ද්ැනුම් දීම  
 
 

අධයක්ෂක, 
 ස කාර  
හේඛකාිකාරි 
 

සනාතන සභා 
තීරණය , 
ආවරණ ලිපිය  

 

 

 

6.0   ක්රියාවලිය මැනීම : නව ඩිප්හලෝමා/ ස තික පත්ර පාඨමාලාව ආරම්භ කිරීම සද් ා වන හයෝජනාව අද්ාල  

පීඨහයන් ලද් දින සිට එයට සනාතන සභා අනුමැතිය ලබා ගැනීම ද්ක්වා 

7.0   ක්රියාවලිය අන්තර් සම්බන්ද්තාවය : අධයක්ෂක (දුරසේථ  ා අඛණ්ඩ අධයාපන ඒකකය), 

අධයක්ෂක(අභයන්තර තත්තත්තව ආරක්ෂණ ඒකකය),   ස කාර 

හේඛකාිකාරි 
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නව ඩිපයලෝමා /සහතික පත්ර පාඨමාලාවක් ආරේභ කිරීයේ ක්රියාවලිය 

 

යම් පීඨයක් විසින් නව ඩිප්හලෝමා/ ස තික පත්ර පාඨමාලාවක්  දුන්වා 

දීම සද් ා අද්ාල පීඨ මණ්ඩල නිර්හද්ශයද් සහිතව ඉදිරිපත්ත කල 

හයෝජනාව දුරසේථ  ා අඛණ්ඩ  අධයාපන ඒකකහේ අධයක්ෂක විසින් 

හයාමු කල පසු එය තත්තත්තව ආරක්ෂණය පිලිබඳ සනාතන සභා 

සේථාවර කමිටුව හවත ඉදිරිපත්ත කිරීම 

 

 

තත්තත්තව ආරක්ෂණය පිලිබඳ සනාතන සභා සේථාවර කමිටුව විසින් 

හමම ඩිප්හලෝමා/ ස තික පත්ර පාඨමාලාව ඇගයීම සද් ා සුදුසු බාහිර 

හ ෝ අභයන්තර විෂය ප්රමාණිකයන්හේ නම් හයෝජනා කල පසු ඔවුන් 

හවත අද්ාල හයෝජනාව ඉදිරිපත්ත කිරීම 

 

 

පත්ත කරන ලද් විෂය ප්රමාණිකයන්හේ නිර්හද්ශ ලබාගත්ත පසු එම      
නිර්හද්ශයන් නැවත පීඨය හවත හයාමු කිරීම  

 

 

 

බාහිර විෂය ප්රමාණිකයින්හේ නිර්හද්ශ මත සංහශෝධනය කරන ලද් 

ඩිප්හලෝමා/ ස තික පත්ර පාඨමාලාව ආරම්භ කිරීම සද් ා වන 

හයෝජනාව නැවත තත්තත්තව ආරක්ෂණය පිලිබඳ සනාතන සභා සේථාවර 

කමිටුහේ නිර්හද්ශය සද් ා ඉදිරිපත්ත කිරීම  

 

 

සංහශෝිත හයෝජනාව තත්තත්තව ආරක්ෂණය පිලිබඳ සනාතන සභා 

සේථාවර කමිටු නිර්හද්ශය ලද් පසු සනාතන සභාහේ අනුමැතියට 

ඉදිරිපත්ත කිරීම. 

  

 

 

සංහශෝිත හයෝජනාව සද් ා සනාතන සභා අනුමැතිය ලද් පසු එම 

පාඨමාලව සේථාපිත කරන හලස අද්ාල පීඨය  ා දුරසේථ  ා අඛණ්ඩ 

අධයාපන ඒකකය හවත ද්ැනුම් දීම 

 

 

A1    

A2  

A3  

A4  

A5 

A6 
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6.පවතින අධ්යයන පාඨමාලාවක විෂය නිර්යේශය යාවත්තකාලීන කිරීයේ ක්රියාවලිය  

 

1.0   හ ේතුව : විශේව විද්යාලහේ පවතින අධයනය පාඨමාලාවල විෂය නිර්හද්ශය අවම වශහයන් වසර ප කට 

 වරක්වත්ත යාවත්තකාලීන කල යුතු ීම. 

2.0   වපසරිය :  රුහුණ විශේවවිද්යාලය  

3.0   වගකීම :   පීඨාිපතිවරුන්, අධයක්ෂක, ස කාර හේඛකාිකාරි, 

4.0   හයද්වුම :   පවතින අධයනය පාඨමාලාවක් විෂය නිර්හද්ශය යාවත්තකාලීන කිරීම සද් ා වන හයෝජනාව  

5.0   නිමවුම :     යාවත්තකාලීන කරන ලද් අධයයන පාඨමාලාව  දුන්වා දීම. 

තත්තත්තව සැලසුම  

 ක්රියාවලිය  වගකීම  ලිපිහේඛන  සැලකිය යුතු  
කරුණු  

01. පීඨය මගින් පීඨ මණ්ඩල 
නිර්හද්ශය ද් සහිත ව ඉදිරිපත්ත 
කරනු ලබන යාවත්තකාලීන කරන 
ලද් අධයනය පාඨමාලාහේ විෂය 
නිර්හද්ශය තත්තත්තව ආරක්ෂණය 
පිලිබඳ සනාතන සභා සේථාවර 
කමිටු රැසේීමට ඉදිරිපත්ත කිරීම. 
 
 

අද්ාල පීඨහේ 
පීඨාිපති,  
අධයක්ෂක, 
 ස කාර 
හේඛකාිකාරි 

යාවත්තකාලීන කරන ලද් 
අධයනය පාඨමාලාහේ 
විෂය නිර්හද්ශය  

 

02. තත්තත්තව ආරක්ෂණය පිලිබඳ 
සනාතන සභා සේථාවර කමිටුව 
විසින් හමම යාවත්තකාලීන කරන 
ලද් විෂය නිර්හද්ශය ඇගයීම 
සද් ා සුදුසු බාහිර විෂය 
ප්රමාණිකයන්හේ නම් හයෝජනා 
කල පසු ඔවුන් හවත අද්ාල විෂය 
නිර්හද්ශයන් හයාමු කිරීම.  
 

අධයක්ෂක, 
 ස කාර 
හේඛකාිකාරි 

යාවත්තකාලීන කරන ලද් 
අධයනය පාඨමාලාහේ 
විෂය නිර්හද්ශය, 
ආවරණ ලිපි  

 

03. පත්ත කරන ලද් විෂය 
ප්රමාණිකයන්හේ නිර්හද්ශ 
ලබාගත්ත පසු එම නිර්හද්ශයන් 
නැවත අද්ාල පීඨය හවත හයාමු 
කිරීම. 
 
 

අධයක්ෂක, 
 ස කාර 
හේඛකාිකාරි 

විෂය ප්රමාණිකයන්හේ 
නිර්හද්ශය, ආවරණ 
ලිපිය 

 

04. බාහිර විෂය ප්රමාණිකයන්හේ 
නිර්හද්ශ මත සංහශෝධනය කල 
යාවත්තකාලීන කරන ලද් අධයනය 
පාඨමාලාහේ විෂය නිර්හද්ශය 
නැවත තත්තත්තව ආරක්ෂණය 
පිලිබඳ සනාතන සභා සේථාවර 

අධයක්ෂක, 
 ස කාර 
හේඛකාිකාරි 

සංහශෝිත 
යාවත්තකාලීන කරන ලද් 
අධයනය පාඨමාලාහේ 
විෂය නිර්හද්ශය 
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කමිටුහේ නිර්හද්ශය සද් ා 
ඉදිරිපත්ත කිරීම. 

05. සංහශෝිත යාවත්තකාලීන කරන 
ලද් අධයනය පාඨමාලාහේ විෂය 
නිර්හද්ශය තත්තත්තව ආරක්ෂණය 
පිලිබඳ සනාතන සභා සේථාවර 
කමිටු නිර්හද්ශය ලද් පසු 
සනාතන සභාහේ අනුමැතියට 
ඉදිරිපත්ත කිරීම. 
 

 

අධයක්ෂක, 
 ස කාර 
හේඛකාිකාරි 

සංහශෝිත 
යාවත්තකාලීන කරන ලද් 
අධයනය පාඨමාලාහේ 
විෂය නිර්හද්ශය, 
සනාතන සභා පත්රිකාව  

 

06. සනාතන සභා අනුමැතිය ලද් පසු   
සංහශෝිත යාවත්තකාලීන කරන 
ලද් අධයනය පාඨමාලාහේ විෂය 
නිර්හද්ශය ඊලග වර්ෂයට සිසුන් 
ඇතුලත්ත කරගැනීහම් සිට 
ක්රියාවට නංවන හලස පීඨයට 
ද්ැනුම් දීම. 
 
 

අධයක්ෂක, 
 ස කාර 
හේඛකාිකාරි 

සනාතන සභා තීරණය, 
ආවරණ ලිපිය  

 

 

 

6.0   ක්රියාවලිය මැනීම :    පීඨයක් මගින් සංහශෝිත යාවත්තකාලීන කරන ලද් අධයනය පාඨමාලාවක් ඉදිරිපත්ත  

කිරීහම් සිට ඊට අනුමැතිය ලබාගැනීම ද්ක්වා 

 

7.0   ක්රියාවලිය අන්තර් සම්බන්ද්තාවය : අද්ාල පීඨහේ පීඨාිපති, අධයක්ෂක, ස කාර හේඛකාිකාරි 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

පවතින අධ්යයන පාඨමාලාවක විෂය නිර්යේශය යාවත්තකාලීන කිරීයේ ක්රියාවලිය 

 

  

පීඨය මගින් පීඨ මණ්ඩල නිර්හද්ශය ද් සහිත ව ඉදිරිපත්ත කරනු ලබන 

යාවත්තකාලීන කරන ලද් අධයනය පාඨමාලාහේ විෂය නිර්හද්ශය 

තත්තත්තව ආරක්ෂණය පිලිබඳ සනාතන සභා සේථාවර කමිටු රැසේීමට 

ඉදිරිපත්ත කිරීම. 

 

 

තත්තත්තව ආරක්ෂණය පිලිබඳ සනාතන සභා සේථාවර කමිටුව විසින් 

හමම යාවත්තකාලීන කරන ලද් විෂය නිර්හද්ශය ඇගයීම සද් ා සුදුසු 

බාහිර විෂය ප්රමාණිකයන්හේ නම් හයෝජනා කල පසු ඔවුන් හවත 

අද්ාල විෂය නිර්හද්ශයන් හයාමු කිරීම.  

 

 

පත්ත කරන ලද් විෂය නිර්හද්ශකයන්හේ නිර්හද්ශ ලබාගත්ත පසු එම 

නිර්හද්ශයන් නැවත අද්ාල පීඨය හවත හයාමු කිරීම. 

 

 

 

බාහිර විෂය ප්රමාණිකයන්හේ නිර්හද්ශ මත සංහශෝධනය කල   
යාවත්තකාලීන කරන ලද් අධයනය පාඨමාලාහේ විෂය නිර්හද්ශය නැවත 
තත්තත්තව ආරක්ෂණය පිලිබඳ සනාතන සභා සේථාවර කමිටුහේ 
නිර්හද්ශය සද් ා  ඉදිරිපත්ත කිරීම. 

 

 

 

සංහශෝිත යාවත්තකාලීන කරන ලද් අධයනය පාඨමාලාහේ විෂය 
නිර්හද්ශය තත්තත්තව ආරක්ෂණය පිලිබඳ සනාතන සභා සේථාවර කමිටු 
නිර්හද්ශය ලද් පසු සනාතන සභාහේ අනුමැතියට ඉදිරිපත්ත කිරීම. 

 

 

 

සනාතන සභා අනුමැතිය ලද් පසු   සංහශෝිත යාවත්තකාලීන කරන ලද් 

අධයනය පාඨමාලාහේ විෂය නිර්හද්ශය ඊලග වර්ෂයට සිසුන් ඇතුලත්ත 

කරගැනීහම් සිට ක්රියාවට නංවන හලස පීඨයට ද්ැනුම් දීම 

 

 

A1 

A2  

A3 

A4 

A5 

A6 
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7.   ශිෂය අත්තයපාත්ත සැකසීම සද්හා අවශය යතාරතුරු සැපයීයේ ක්රියාවලිය  

 

1.0  හ ේතුව :  විශේව විද්යාලයට නවක සිසුන් ඇතුලත්ත  ීහම්දී ඔවුන් හවත සපයනු ලබන ශිෂය අත්තහපාත්ත  

යාවත්තකාලීන කිරීම  

2.0   වපසරිය : රුහුණ විශේවවිද්යාලය  

3.0    වගකීම :   අධයක්ෂක, ස කාර හේඛකාිකාරි 

4.0    හයද්වුම :  ශිෂය අත්තහපාත සැකසීම  පිලිබඳ  වන මාර්හගෝපහද්ශන පත්රිකාව 

5.0     නිමවුම :  ශිෂය අත්තහපාත සැකසීම සද් ා වන යාවත්තකාලීන කරන ලද් හතාරතුරු විශේව විද්යාලහේ සියළු  

පීඨ හවත ලබා දීම  

 

තත්තත්තව සැලසුම  

 ක්රියාවලිය  වගකීම  ලිපිහේඛන  සැලකිය යුතු 
කරුණු 

01. ශිෂය අත්තහපාතට ඇතුලත්ත විය යුතු 
“Introduction” පරිච්හේද්හයහි 
අඩංගු කරුණු යාවත්තකාලීන කිරීම  

අධයක්ෂක, 
 ස කාර 
හේඛකාිකාරි 

පසුගිය වසහරහි 
විවිධ පීඨයන්හේ 
ශිෂය සංඛයාව 
පිලිබඳ ශිෂය කටයුතු 
අංශහයන් ලබාගත්ත 
හතාරතුරු, විවිධ 
පීඨයන්හේ දුරකථන 
අංක ආදී හතාරතුරු 
 
 
 

 

02. ශිෂය අත්තහපාතට අඩංගු විය යුතු 
‘Library’ පරිච්හේද්හයහි සද් න් 
කරුණු යාවත්තකාලීන හකාට ලබා 
දීම සද් ා පුසේතකාලාිපති හවත 
ද්ැනුම් දීම  

ස කාර 
හේඛකාිකාරි 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

03. යාවත්තකාලීන කල ‘Library’ 
පරිච්හේද්ය පුසේතකාලාිපති 
හවතින් ලබා ගැනීම. 

ස කාර  
හේඛකාිකාරි 
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04. යාවත්තකාලීන කරන ලද් 
‘Introduction’  ා ‘Library’ 
පරිච්හේද්යන් ශිෂය අත්තහපාතට 
ඇතුලත්ත කිරීම සද් ා සියළු පීඨ 
වල පීඨාිපතිවරුන් හවත විද්ුත්ත 
තැපෑල මගින් හයාමු කිරීම  

ස කාර 
හේඛකාිකාරි 

යාවත්තකාලීන කරන 
ලද් අද්ාල පරිච්හේද් 
වල මෘදු පිටපත්ත 
 
 
 
 
 

සෑම වසරකම මුේ 
මස තුළ සිදු කල 
යුතුයි. 

05. පීඨවල යාවත්තකාලීන කරන ලද් 
ශිෂය අත්තහපාත්ත වල පිටපතක් 
තත්තත්තව ආරක්ෂණ මධයසේථානය 
හවත හගන්වා ගැනීම  

අධයක්ෂක, 
 ස කාර 
හේඛකාිකාරි 
 
 
 

  

06. එම ශිෂය අත්තහපාත්ත ‘ශිෂය 
අත්තහපාත සැකසීම පිණිස වන 
මාර්හගෝපහද්ශන පත්රිකාව සමග 
සැසහද්ද්ැයි බැලීම  ා එහසේ 
හනාහේ නම් අද්ාල පීඨය හවත 
ද්ැන්ීම 

අධයක්ෂක, 
 ස කාර 
හේඛකාිකාරි, 
කළමනාකරණ 
ස කාර 
 
 

ශිෂය අත්තහපාත 
සැකසීම  පිලිබඳ  වන 
මාර්හගෝපහද්ශන 
පත්රිකාව 

 

 

 

6.0   ක්රියාවලිය මැනීම :  සෑම වසරකම මුේ මස තුළ සිදු කල යුතුයි. 

 

7.0   ක්රියාවලිය අන්තර් සම්බන්ද්තාවය : පීඨාිපතිවරුන්, අධයක්ෂක, ස කාර හේඛකාිකාරි, කළමනාකරණ 

ස කාර 
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ශිෂය අත්තයපාත්ත සැකසීම සද්හා අවශය යතාරතුරු සැපයීයේ ක්රියාවලිය 

 

ශිෂය අත්තහපාතට ඇතුලත්ත විය යුතු “Introduction” පරිච්හේද්හයහි 

අඩංගු කරුණු යාවත්තකාලීන කිරීම 

 

 

ශිෂය අත්තහපාතට අඩංගු විය යුතු ‘Library’ පරිච්හේද්හයහි සද් න් 

කරුණු යාවත්තකාලීන හකාට ලබා දීම සද් ා පුසේතකාලාිපති හවත 

ද්ැනුම් දීම 

 

 

යාවත්තකාලීන කල ‘Library’ පරිච්හේද්ය පුසේතකාලාිපති හවතින් 

ලබා ගැනීම 

 

 

යාවත්තකාලීන කරන ලද් ‘Introduction’  ා ‘Library’ පරිච්හේද්යන් 

ශිෂය අත්තහපාතට ඇතුලත්ත කිරීම සද් ා සියළු පීඨ වල පීඨාිපතිවරුන් 

හවත විද්ුත්ත තැපෑල මගින් හයාමු කිරීම 

 

 

 

පීඨවල යාවත්තකාලීන කරන ලද් ශිෂය අත්තහපාත්ත වල පිටපතක් තත්තත්තව 

ආරක්ෂණ මධයසේථානය හවත හගන්වා ගැනීම 

 

 

 

එම ශිෂය අත්තහපාත්ත ශිෂය අත්තහපාත සැකසීම පිණිස වන 

මාර්හගෝපහද්ශන පත්රිකාව සමග සැසහද්ද්ැයි බැලීම  ා එහසේ හනාහේ 

නම් අද්ාල පීඨය හවත ද්ැන්ීම 

 

 

 

 

 

A1 

A2 

A3 

A4 

A6 

A5 
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8.  උපාධිලාභීන්යේ රැකියා නියුක්තිය පිලිබඳව වන වාර්ික සමීක්ෂණය 

පැවැත්තීයේ ක්රියාවලිය   

 

1.0   හ ේතුව :  උපාිලාභීන්හේ රැකියා නියුක්තිය පිලිබඳ අවහබෝධයක් ලබා ගැනීම  ර ා  

විශේවවිද්යාලය මගින් සපයනු ලබන අධයන පාඨමාලාවන්හේ කාහලෝචිත සංහශෝධන සිදු කිරීම සද් ා  

2.0   වපසරිය:  රුහුණ විශේවවිද්යාලය 

3.0    වගකීම :   උපාිලාභීන්හේ රැකියා නියුක්තිය පිලිබඳ වන සමීක්ෂණය පැවැත්තීමට 

   විශේවවිද්යාලය විසින් පත්ත කරන ලද් කමිටුව, අධයක්ෂක, ස කාර හේඛකාිකාරි 

  4.0    නිමවුම :   උපාිලාභීන්හේ රැකියා නියුක්තිය පිලිබඳ වන වාර්ික සමීක්ෂණය 

                                       පැවැත්තීම. 

 

තත්තත්තව සැලසුම  

 ක්රියාවලිය  වගකීම ලිපිහේඛන  සැලකිය යුතු  
කරුණු  

01. උපාිලාභීන්හේ රැකියා 
නියුක්තිය පිලිබඳව වන වාර්ික 
සමීක්ෂණය පැවැත්තීමට 
විශේවවිද්යාලය විසින් පත්තකරන 
කමිටුව රැසේ කිරීම. 
 
 
 

අධයක්ෂක, 
ස කාර 
හේඛකාිකාරි 

කමිටුව පත්ත කිරීමට 
අද්ාල ලිපිය, අත්තසන් 
හේඛනය  

 

02. හමම පරීක්ෂණය සද් ා කරනු 
ලබන ප්රශේනාවලිහේ සිදුකල යුතු 
හවනසේකම් පිලිබඳව කමිටුව 
සමග සාකච්ඡා කිරීම.  
 
 
 
 

අධයක්ෂක, 
ස කාර 
හේඛකාිකාරි 

සමීක්ෂණය සද් ා 
භාවිතා කරනු ලබන 
ප්රශේනාවලිය  

 

03. එම හවනසේකම් සිදු කල පසු 
පරිගණක පද්ධතිය  ර ා 
ප්රශේනාවලිය පරීක්ෂා කිරීම   
 
 

අධයක්ෂක, 
ස කාර 
හේඛකාිකාරි 

  

04. තව දුරටත්ත සිදුවිය යුතු 
හවනසේකමක් පවතී නම් නැවත 
වරක් රැසේීමක් කැද්වා ඒවා 
නිවැරදි කිරීම  
 

අධයක්ෂක, 
ස කාර 
හේඛකාිකාරි 
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05. උපාිලාභීන් හවත හයාමු කරන 
ආරාධනා පත්ර සමග අන්තර්ජාලය 
 ර ා ප්රශේනාවලිය පුරවා භාරදීම 
සද් ා අවශය වන මුරපද්  ා 
අවසන් දිනය ද්ැනුම් දීම  

විභාග අංශය, 
පද්ධති විශේහේෂක  

  

06. උපාිලාභීන් විසින්  ප්රශේනාවලිය 
නිසි හලස පුරවා භාර දී ඇතිද් 
යන්න උපාි හලෝගු නිකුත්ත 
කිරීමට හපර අද්ාල දිනහේදී 
පරීක්ෂා කිරීම  

ස කාර 
හේඛකාිකාරි, 
කළමනාකරණ 
ස කාර, කර්යාල 
කාර්ය ස ායක  

ප්රශේනාවලිය ලබා දී 
ඇති  උපාිලාභීන්හේ 
හේඛනය  

හමහිදී හලෝගු 
නිකුත්ත කිරීමට හපර 
ප්රශනාවලිය භාර දී 
ඇති අය පමණක් 
හලෝගු ලබා 
ගැනීමට හයාමු 
කරන අතර අහනක් 
අය එය පුරවා භාර 
දීම සද් ා 
අන්තර්ජාල 
ප සුකම් ඇති 
සේථානයක් හවත 
හයාමු කරනු ලබයි. 

07. උපාිලාභීන්හේ ප්රශේනාවලි වල 
ඇති ද්ත්තත විශේහේෂණය හකාට 
උපාිලාභීන්හේ රැකියා 
නියුක්තිය පිලිබඳව වන වාර්ථාව 
සැකසීම 

උපාිලාභීන්හේ 
රැකියා නියුක්තිය 
පිලිබඳ වන 
සමීක්ෂණය 
කිරීමට පත්ත කල 
කමිටුව , 
අධයක්ෂක, 
ස කාර 
හේඛකාිකාරි 
 
 

  

08. අවසන් වාර්ථාව විශේවවිද්යාල 
ප්රතිපාද්න හකාමිෂන් සභාවට  ා 
සියලු පීඨ හවත හයාමු කිරීම.  
 
 

අධයක්ෂක, 
ස කාර 
හේඛකාිකාරි 

අවසන් වාර්තාව   

 

 

6.0   ක්රියාවලිය මැනීම : උපාිලාභීන්හේ රැකියා නියුක්තිය පිලිබඳ වන සමීක්ෂණය පැවැත්තීහම් සිට අවසන් 

 වාර්ථාව සැකසීම සද් ා 

7.0   ක්රියාවලිය අන්තර් සම්බන්ද්තාවය :  විභාග අංශය, සමීක්ෂණය සද් ා පත්තකල කමිටුව, අධයක්ෂක,  

      ස කාර හේඛකාිකාරි  
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උපාධිලාභීන්යේ රැකියා නියුක්තිය පිලිබඳ වන වාර්ික සමීක්ෂණය 

පැවැත්තීයේ ක්රියාවලිය   

 

උපාිලාභීන්හේ රැකියා නියුක්තිය පිලිබඳව වන වාර්ික සමීක්ෂණය 

පැවැත්තීමට විශේවවිද්යාලය විසින් පත්තකරන කමිටුව රැසේ කිරීම 

  

හමම පරීක්ෂණය සද් ා කරනු ලබන ප්රශේනාවලිහේ සිදුකල යුතු  

හවනසේකම් පිලිබඳව කමිටුව සමග සාකච්ඡා කිරීම 

 

එම හවනසේකම් සිදුකල පසු පරිගණක පද්ධතිය  ර ා ප්රශේනාවලිය 

පරීක්ෂා කිරීම   

 

තව දුරටත්ත සිදුවිය යුතු හවනසේකමක් පවතී නම් නැවත වරක් රැසේීමක් 

කැද්වා ඒවා නිවැරදි කිරීම  

 

උපාිලාභීන් හවත හයාමු කරන ආරාධනා පත්ර සමග අන්තර්ජාලය 

 ර ා   ප්රශේනාවලිය පුරවා භාරදීම සද් ා අවශය වන මුරපද්  ා අවසන් 

දිනය ද්ැනුම් දීම  

 

උපාිලාභීන් විසින්  ප්රශේනාවලිය නිසි හලස පුරවා භාර දී ඇතිද් යන්න 

උපාි හලෝගු නිකුත්ත කිරීමට හපර අද්ාල දිනහේදී පරීක්ෂා කිරීම 

 

උපාිලාභීන්හේ ප්රශේනාවලි වල ඇති ද්ත්තත විශේහේෂණය හකාට 

උපාිලාභීන්හේ රැකියා නියුක්තිය පිලිබඳව වන වාර්ථාව සැකසීම 

 

 

      

       අවසන් වාර්ථාව විශේවවිද්යාල ප්රතිපාද්න හකාමිෂන් සභාවට  ා සියලු 

පීඨ හවත හයාමු කිරීම.  

 

 

 

A1 

A2 

A3 

A4 

A5 

A6 

A8 

A7 



25 
 

9.  විශ්ව විද්යාලයේ විවිධ් පීඨයන්යේ සිදුකරනු ලබන පාඨමාලා සමායලෝචන 

(Programme Review) සේබන්ීකරණය කිරීයේ ක්රියාවලිය  

 

1.0   හ ේතුව:  විවිධ පීඨයන් වලින් ප්රද්ානය කරනු ලබන අධයයන පාඨමාලා සමාහලෝචනය කිරීම මගින් 

ඒවාහේ  

            ගුණාත්තමක භාවය ඉ ල නැංීම.  

2.0   වපසරිය :  රුහුණ විශේවවිද්යාලය, විශේවවිද්යාල ප්රතිපාද්න හකාමිෂන් සභාව  

3.0    වගකීම :  අද්ාල පීඨහේ පීඨාිපති, අධයක්ෂක, ස කාර හේඛකාිකාරි 

4.0   හයද්වුම :   පීඨයන් විසින් තම අධයයන පාඨමාලා පිලිබඳව සකසනු ලබන සේවයං ඇගයීම් වාර්තා (  Self   

Evaluation Reports), විශේවවිද්යාල ප්රතිපාද්න හකාමිෂන් සභාව විසින් නිකුත්ත කර ඇති    

  අත්තහපාත 

5.0   නිමවුම:   පීඨයන් විසින් තම අධයන පාඨමාලා සමාහලෝචනය මගින් ඒවාහේ ගුණාත්තමක භාවය ඉ ල 

 නැංීම. 

 

තත්තත්තව සැලසුම  

 ක්රියාවලිය  වගකීම ලිපිහේඛන සැලකිය යුතු 
 කරුණු  

01. පීඨයන් විසින් තම අධයයන 
පාඨමාලා සමාහලෝචනය කිරීමට 
කැමති බව විශේව විද්යාල ප්රතිපාද්න 
හකාමිෂන් සභාව හවත ද්ැන්ූ පසු 
එය තත්තත්තව ආරක්ෂණය පිලිබඳ 
සනාතන සභා සේථාවර කමිටු 
රැසේීහම්දී සාකච්ඡාවට හගන හම් 
කාර්යේ අධීක්ෂණය සද් ා අභයන්තර 
කමිටුවක් නම් කිරීම  

 
 

තත්තත්තව ආරක්ෂණය 
පිලිබඳ සනාතන සභා 
සේථාවර කමිටුව, 
අධයක්ෂක 

  

02. හයෝජනා කරන ලද් අභයන්තර 
කමිටුහේ නම් සනාතන සභා 
අනුමැතිය සද් ා හයාමු කිරීම.  
 
 

අධයක්ෂක, ස කාර 
හේඛකාිකාරි 

සනාතන සභා 
පත්රිකාව  

 

03. හයෝජනා කරන ලද් නම් සනාතන 
සභා අනුමැතිය ලද් පසු අද්ාල 
කමිටු සාමාජිකයින් හවත ලිපි 
මගින් ඒ බව ද්ැනුම් දීම  

 
 

අධයක්ෂක, ස කාර 
හේඛකාිකාරි 

සනාතන සභා 
තීරණය ,ආවරණ 
ලිපිය  
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04. පාඨමාලා සමාහලෝචනය සද් ා 
අද්ාල කණ්ඩායම් පැමිහණන විට 
අවශය වන රැසේීම් සංවිධානය 
කිරීම  ා හවනත්ත ප සුකම් 
සැපයීම 

 

පීඨාිපති,  
අධයක්ෂක,ස කාර 
හේඛකාිකාරි 

රැසේීම් සද් ා 
වන අත්තසන් 
හේඛනය  

 

05. පාඨමාලා සමාහලෝචනය 
සම්බන්ධ ප්රගතිය තත්තත්තව 
ආරක්ෂණය පිලිබඳ සනාතන සභා 
සේථාවර කමිටු රැසේීහම්දී සාකච්ඡා 
කිරීම  

 

අද්ාල පීඨහේ 
පීඨාිපති,  
අධයක්ෂක 
 

  

06. පාඨමාලා සමාහලෝචනය නිම ූ 
පසු පීඨයන් විසින් සකසනු ලබන 
ක්රියාකාරී සැලැසේම සනාතන සභා 
 ා පාලක සභා අනුමැතිය ලබා 
ගැනීහමන් පසු විශේවවිද්යාල 
ප්රතිපාද්න හකාමිෂන් සභාව හවත 
හයාමු කිරීම  
 

අද්ාල පීඨහේ 
පීඨාිපති,  
අධයක්ෂක, 
ස කාර 
හේඛකාිකාරි 

පීඨහේ පාඨමාලා 
සමාහලෝචනය 
පිලිබඳ ක්රියාකාරී 
සැලැසේම, 
ආවරණ ලිපිය  

 

07. එම ක්රියාකාරී සැලැසේම ක්රියාත්තමක 
කිරීහම් ප්රගතිය සම්බන්ධ ව 
තත්තත්තව ආරක්ෂණය පිලිබඳ 
සනාතන සභා සේථාවර කමිටු 
රැසේීම් වලදී සාකච්ඡා කිරීම. 

අද්ාල පීඨහේ 
පීඨාිපති,  
අධයක්ෂක 

  

 

 

6.0   ක්රියාවලිය මැනීම : 

 

7.0  ක්රියාවලිය අන්තර් සම්බන්ද්තවය :  විශේවවිද්යාල ප්රතිපාද්න හකාමිෂන් සභාව, අද්ාල පීඨහේ පීඨාිපති,  

                                                            අධයක්ෂක , ස කාර හේඛකාිකාරි,කළමනාකරණ ස කාර 
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විශ්ව විද්යාලයේ විවිධ් පීඨයන්යේ සිදුකරනු ලබන පාඨමාලා සමායලෝචන 

(Programme Review)සේබන්ීකරණය කිරීයේ ක්රියාවලිය 

 

පීඨයන් විසින් තම අධයයන පාඨමාලා සමාහලෝචනය කිරීමට කැමති 

බව විශේව විද්යාල ප්රතිපාද්න හකාමිෂන් සභාව හවත ද්ැන්ූ පසු එය 

තත්තත්තව   ආරක්ෂණය පිලිබඳ සනාතන සභා සේථාවර කමිටු රැසේීහම්දී 

සාකච්ඡාවට හගන හම් කාර්යේ අධීක්ෂණය සද් ා අභයන්තර කමිටුවක් 

නම් කිරීම  

 

හයෝජනා කරන ලද් අභයන්තර කමිටුහේ නම් සනාතන සභා 

අනුමැතිය සද් ා හයාමු කිරීම 

 

හයෝජනා කරන ලද් නම් සනාතන සභා අනුමැතිය ලද් පසු අද්ාල කමිටු 

සාමාජිකයින් හවත ලිපි මගින් ඒ බව ද්ැනුම් දීම  

 

      

පාඨමාලාව සමාහලෝචනය සද් ා අද්ාල කණ්ඩායම් පැමිහණන විට 

අවශය වන රැසේීම් සංවිධානය කිරීම  ා හවනත්ත ප සුකම් සැපයීම  

 

 

පාඨමාලා සමාහලෝචනය සම්බන්ධ ප්රගතිය තත්තත්තව ආරක්ෂණය 

පිලිබඳ    සනාතන සභා සේථාවර කමිටු රැසේීහම්දී සාකච්ඡා කිරීම  

 

 

පාඨමාලා සමාහලෝචනය නිම ූ පසු පීඨයන් විසින් සකසනු ලබන 

ක්රියාකාරී සැලැසේම සනාතන සභා  ා පාලක සභා අනුමැතිය ලබා 

ගැනීහමන් පසු විශේව විද්යාල ප්රතිපාද්න හකාමිෂන් සභාව හවත හයාමු 

කිරීම  

 

 

එම ක්රියාකාරී සැලැසේම ක්රියාත්තමක කිරීහම් ප්රගතිය සම්බන්ධ ව 

තත්තත්තව ආරක්ෂණය පිලිබඳ සනාතන සභා සේථාවර කමිටු රැසේීම් 

වලදී සාකච්ඡා කිරීම 

 

 

A1 

A2 

A3 

A4 

A5 

A6 

A7 
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10.  ආයතනික සමායලෝචනය (Institutional Review) පැවැත්තීයේ ක්රියාවලිය 

 

1.0   හ ේතුව :  විශේව විද්යාලහේ ගුණාත්තමක භාවය මැන බැලීම  ා හම්  ර ා ලැහබන නිර්හද්ශ ඔසේහසේ විශේව  

 විද්යාලහේ ගුණාත්තමක භාවය ඉ ළ නැංීම  

2.0   වපසරිය : රුහුණ විශේවවිද්යාලය, විශේවවිද්යාල ප්රතිපාද්න හකාමිෂන් සභාව 

3.0   වගකීම :  උපකුලපති ඇතුළු සියළු නිලධාරීන්, අධයක්ෂක , ස කාර හේඛකාිකාරි,  

4.0  හයද්වුම :  ආයතනික සමාහලෝචනය සද් ා වන සේවයං ඇගයීම් වාර්තාව (Self  Evaluation  

Report), විශේවවිද්යාල ප්රතිපාද්න හකාමිෂන් සභාව විසින් නිකුත්ත කර ඇති අත්තහපාත 

5.0  නිමවුම :  විශේව විද්යාලහේ ගුණාත්තමක භාවය ඉ ළ නැංීම  

 

තත්තත්තව සැලසුම  

 ක්රියාවලිය  වගකීම  ලිපිහේඛන සැලකිය යුතු  
කරුණු 

01. ආයතනික සමාහලෝචනය 
සද් ා වන සේවයං ඇගයීම් 
වාර්තාව පිලිහයළ කිරීම 
සද් ා කමිටුවක් සනාතන 
සභා අනුමැතිය ඔසේහසේ පත්ත 
කර ගැනීම  

අධයක්ෂක , ස කාර 
හේඛකාිකාරි 

සනාතන සභා 
පත්රිකාව  

හමහිදී විශේව විද්යාල 
ප්රතිපාද්න හකාමිෂන් 
සභාව විසින් නිකුත්ත කර 
ඇති අත්තහපාහතහි සද් න් 
පරිදි සේවයං ඇගයීම් 
වාර්තාහේ පරිච්හේද් 10 ට 
හවනම කමිටු 10ක් ද් 
‘ ැදින්ීම’පරිච්හේද්යට 
 ා  අධීක්ෂණය සද් ා 
හවන හවනම කමිටු 
පත්තකර ගනී. 
 

02. සනාතන සභාහේ 
අනුමැතිහයන් පත්ත කල 
කමිටු සාමාජිකයන් හවත 
පත්තීම් ලිපි නිකුත්ත කිරීම 
 
 

ස කාර හේඛකාිකාරි, 
කළමනාකරණ ස කාර 

පත්තීම් ලිපි  හමම ලිපි 
උපකුලපතිතුමාහේ 
අත්තසනින් නිකුත්ත කරයි 

03. පත්ත කරන ලද් කමිටු කැද්වා 
ඔවුන් හමම ක්රියාවලිය 
සම්බන්ධව ද්ැනුවත්ත කිරීම  
 
 

අධයක්ෂක , ස කාර 
හේඛකාිකාරි 

පැමිණීහම් 
හේඛනය  

 

04. කමිටු විසින් හවන හවනම 
පවත්තවනු ලබන රැසේීම් 
වලට සංග්ර  කටයුතු 
සූද්ානම් කිරිම  
 

ස කාර හේඛකාිකාරි, 
කළමනාකරණ ස කාර 
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05. එක් එක් කමිටු විසින් 
පිලිහයළ කරන ලද් සේවයං 
ඇගයීම් වාර්තාහේ විවිධ 
පරිච්හේද් එකතු කර සේවයං 
ඇගයීම් වාර්තාව සැකසීම 
 

අධයක්ෂක , ස කාර 
හේඛකාිකාරි 

  

06. අවසාන සේවයං ඇගයීම් 
වාර්තාව විශේව විද්යාල 
ප්රතිපාද්න හකාමිෂන් සභාව 
හවත නියමිත දින වන විට 
හයාමුකිරීම  
 

අධයක්ෂක , ස කාර 
හේඛකාිකාරි 

සේවයං ඇගයීම් 
වාර්තාව(SER),
ආවරණ ලිපිය  

 

07. ආයතන සමාහලෝචන 
වාර්තාවට අද්ාල 
ලිපිහේඛන එක් සේථානයක 
හගානුගත කර තැබීම  
 
 
 

ස කාර හේඛකාිකාරි, 
කළමනාකරණ 
ස කාර, වැඩ ස ායක  

  

08. ආයතන සමාහලෝචනය 
සද් ා පැමිහණන 
කණ්ඩායමට අවශය 
ප සුකම් සැපයීම. 
 
 

ස කාර හේඛකාිකාරි, 
කළමනාකරණ ස කාර 

  

09. ආයතන සමාහලෝචනයට 
අද්ාල රැසේීම් සංවිධානය 
කිරීම  
 
 
 

ස කාර හේඛකාිකාරි, 
කළමනාකරණ ස කාර 

  

10. ආයතන සමාහලෝචනයට 
අද්ාල නිර්හද්ශ ලැබුණු පසු 
ඊට අද්ාල ක්රියාකාරී 
සැලැසේම විශේව විද්යාල 
ප්රතිපාද්න හකාමිෂන් සභාව 
හවත හයාමු කිරීම. 
 

ස කාර හේඛකාිකාරි, 
කළමනාකරණ ස කාර 

  

11. එම නිර්හද්ශ නිසි පරිදි 
ක්රියාත්තමක කිරීහම් ප්රගතිය 
සනාතන සභාව හවත 
වාර්තා කිරීම  
 

අධයක්ෂක   

 

6.0  ක්රියාවලිය මැනීම :  

7.0  ක්රියාවලිය අන්තර් සම්බන්ද්තාවය : විශේව විද්යාල ප්රතිපාද්න හකාමිෂන් සභාව, අධයක්ෂක , උපකුලපති 

   ඇතුලු සියළු  කමිටු සාමාජිකයින්, ස කාර හේඛකාිකාරි 
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ආයතනික සමායලෝචනය (Institutional Review) පැවැත්තීයේ ක්රියාවලිය 

ආයතනික සමාහලෝචනය සද් ා වන සේවයං ඇගයීම් වාර්තාව පිලිහයළ කිරීම 

සද් ා කමිටුවක් සනාතන සභා අනුමැතිය ඔසේහසේ පත්ත කර ගැනීම 

 

                සනාතන සභ් ව අනුමැතිහයන් පත්ත කල කමිටු සාමාජිකයන් හවත පත්තීම්  
       ලිපි නිකුත්ත කිරීම 
 

පත්ත කරන ලද් කමිටු කැද්වා ඔවුන්ට හමම ක්රියාවලිය සම්බන්ධව ද්ැනුවත්ත 

කිරීම  

 

 

               කමිටු විසින් හවන හවනම පවත්තවනු ලබන රැසේීම් වලට සංග්ර  කටයුතු 

සූද්ානම් කිරිම  

 

 

                                එක් එක් කමිටු විසින් පිලිහයළ කරන ලද් සේවයං ඇගයීම් වාර්තාහේ විවිධ        
             පරිච්හේද් එකතු කර සේවයං ඇගයීම් වාර්තාව සැකසීම 

 

අවසාන සේවයං ඇගයීම් වාර්තාව විශේව විද්යාල ප්රතිපාද්න හකාමිෂන් සභාව 

හවත   නියමිත දින වන විට හයාමුකිරීම  

 

                ආයතන සමාහලෝචන වාර්තාවට අද්ාල ලිපිහේඛන එක් සේථානයක හගානුගත 

කර තැබීම  

 

             ආයතන සමාහලෝචනය සද් ා පැමිහණන කණ්ඩායමට අවශය ප සුකම් 

සැපයීම. 

 

 

 ආයතන සමාහලෝචනයට අද්ාල රැසේීම් සංවිධානය කිරීම  

 

ආයතන සමාහලෝචනයට අද්ාල නිර්හද්ශ ලැබුණු පසු ඊට අද්ාල 

ක්රියාකාරී සැලැසේම විශේව විද්යාල ප්රතිපාද්න හකාමිෂන් සභාව හවත 

හයාමු කිරීම. 

                                                                  එම නිර්හද්ශ නිසි පරිදි ක්රියාත්තමක කිරීහම් ප්රගතිය සනාතන සභාව 

 හවත වාර්තා කිරීම  

A1 

A2 

A3 

A4 

A5 

A6 

A7 

A8 

A9 

A10 

A11 
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11.  විශ්ව විද්යාල ප්රතිපාද්න යකාමිෂන් සභාව යවත  තත යිමාසික ප්රගති වාර්තා 

ඉදිරිපත්ත කිරීම  

1.0   හ ේතුව : තත්තත්තව ආරක්ෂණ මධයසේථානහේ තත යිමාසික ප්රගතිය තත්තත්තව ආරක්ෂණ කවුන්සිලය හවත 

          ද්ැනුම් දීම  

2.0   වපසරිය : රුහුණ විශේවවිද්යාලය, විශේවවිද්යාල ප්රතිපාද්න හකාමිෂන් සභාව 

3.0   වගකීම :  අධයක්ෂක , ස කාර හේඛකාිකාරි,  

4.0  හයද්වුම :  තත්තත්තව ආරක්ෂණ කවුන්සිලය (Quality Assurance Council) මගින් ලබා දී ඇති ආකෘති  

පත්රය  

5.0  නිමවුම :  තත්තත්තව ආරක්ෂණ මධයසේථානහේ තත යිමාසික ප්රගති වාර්තාව පිලිහයළ හකාට තත්තත්තව  

          ආරක්ෂණ කවුන්සිලය හවත හයාමු කිරීම  

 

තත්තත්තව සැලසුම 

 ක්රියාවලිය  වගකීම  ලිපිහේඛන සැලකිය යුතු 
කරුණු 

01. තත්තත්තව ආරක්ෂණ කවුන්සිලය 
විසින් ලබා දී ඇති ආකෘති පත්රය 
මාස 3ක ප්රගතියට අද්ාලව පුරවා 
තත යිමාසික ප්රගති වාර්තාව 
පිලිහයළ කිරීම  
 

ස කාර 
හේඛකාිකාරි 

තත්තත්තව ආරක්ෂණ 
කවුන්සිලය මගින් 
ලබා දී ඇති ආකෘති 
පත්රය 

 

02. පිලිහයළ කල වාර්තාව නිවැරදි 
කිරීම සද් ා අධයක්ෂක හවත 
හයාමු කිරීම  
 

ස කාර 
හේඛකාිකාරි 

  

03. නිවැරදි කල අවසන් වාර්තාව 
විශේවවිද්යාල ප්රතිපාද්න 
හකාමිෂන් සභාහේ තත්තත්තව 
ආරක්ෂණ කවුන්සිලය හවත 
තැපැේ මගින් හයාමු කිරීම  
 

ස කාර 
හේඛකාිකාරි, 
කළමනාකරණ 
ස කාර 

අවසන් වාර්තාව, 
ආවරන ලිපිය  

සෑම මාස 3ක් 
අවසානහේම හමම 
වාර්තාව පිලිහයල 
හකාට ඉදිරිපත්ත 
කල යුතුයි. 

 

 

6.0   ක්රියාවලිය මැනීම : සෑම තත යිමාසිකයක් සද් ාම හමම වාර්තාව පිලිහයළ හකාට ඉදිරිපත්ත කල යුතුයි. 

 

7.0   ක්රියාවලිය අන්තර් සම්බන්ද්තාවය : අධයක්ෂක , ස කාර හේඛකාිකාරි 

 

 



32 
 

විශ්ව විද්යාල ප්රතිපාද්න යකාමිෂන් සභාව යවත  තත යිමාසික ප්රගති වාර්තා 

ඉදිරිපත්ත කිරීම 

 

තත්තත්තව ආරක්ෂණ කවුන්සිලය විසින් ලබා දී ඇති ආකෘති පත්රය මාස 

3ක ප්රගතියට අද්ාලව පුරවා තත යිමාසික ප්රගති වාර්තාව පිලිහයළ 

කිරීම  

  

 

 

පිලිහයළ කල වාර්තාව නිවැරදි කිරීම සද් ා අධයක්ෂක හවත හයාමු 

කිරීම  

 

 

 

නිවැරදි කල අවසන් වාර්තාව විශේවවිද්යාල ප්රතිපාද්න හකාමිෂන් 

සභාහේ තත්තත්තව ආරක්ෂණ කවුන්සිලය හවත තැපැේ මගින් හයාමු 

කිරීම  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A1 

A2 

A3 
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12.  සුළු මුද්ල් අග්රිමය පවත්තවායගන යායේ ක්රියාවලිය  

 

1.0   හ ේතුව : තත්තත්තව ආරක්ෂණ මධයසේථානහේ  දිසි රාජකාරි කටයුතු සද් ා සුළු මුද්ේ අවශය ීම  

2.0   වපසරිය : තත්තත්තව ආරක්ෂණ මධයසේථානය 

3.0   වගකීම : ස කාර හේඛකාිකාරි, කළමනාකරණ ස කාර 

4.0  හයද්වුම :  බිේපත්ත  ා සුළු මුද්ේ වවුචර්  

5.0  නිමවුම :  තත්තත්තව ආරක්ෂණ මධයසේථානහේ තද් නිකව ඇතිවන අවශයතාවයන් ඉටුකර ගැනීම  

 

තත්තත්තව සැලැසම්  

 ක්රියාවලිය  වගකීම  ලිපිහේඛන සැලකිය යුතු 
කරුණු 

01. වර්ෂය ආරම්භහේ සුළු මුද්ේ 
ලබා ගැනීම 
 
 

ස කාර හේඛකාිකාරි, 
කළමනාකරණ ස කාර 

සුළු මුද්ේ හපාත , 
සුළු මුද්ේ වවුචර්, 
බිේපත්ත  

 

02. තත්තත්තව ආරක්ෂණ 
මධයසේථානහේ 
අවශයතාවයන් සද් ා වවුචර් 
පත්ත මගින් සුළු මුද්ේ වියද්ම් 
කිරීම  
 

ස කාර හේඛකාිකාරි, 
කළමනාකරණ ස කාර 

 සුළු මුද්ේ භාරව 
කටයුතු කිරීහම්දී 
මුද්ේ හපට්ටිහේ 
ඇති මුද්ල  ා 
වියද්ම් සද් ා ූ 
බිේපත්ත වල 
එකතුව ලබාගත්ත 
මුද්ලට සමාන විය 
යුතුය  

03. ලබාගත්ත මුද්ලින් යම්කිසි 
හශේෂයක් ලඟ තබා  හගන 
වැයූ බිේපත්ත ඉදිරිපත්ත කර 
අද්ාල වවුචරය සකසා 
ස කාර හේඛකාිකාරි 
අනුමැතිය සහිතව මුද්ේ 
ශාඛාවට ඉදිරිපත්ත කර නැවත 
මුද්ේ ලබා ගැනීම  
 

ස කාර හේඛකාිකාරි, 
කළමනාකරණ ස කාර 

වියද්ම් සද් ා ූ 
බිේපත්ත, 
ප්රතිපූර්ණය කිරීම 
සද් ා සකසන ලද් 
වවුචරය   

04. වර්ෂය අවසානහේ සුළු මුද්ේ 
හශේෂය සරප් හවත හගීම ස  
වැය ූ මුද්ේ බිේපත්ත මගින් 
සුළු මුද්ේ අග්රිමය පියීම  
 
 
 

ස කාර හේඛකාිකාරි, 
කළමනාකරණ ස කාර 

අද්ාල බිේපත්ත ,  
සරප් හවත ඉතිරි 
මුද්ේ හගූ බවට 
ලබා ගත්ත රිසිට් පත, 
අද්ාල පියීහම් 
වවුචරය  

 

 

6.0   ක්රියාවලිය මැනීම : වර්ෂය තුල ලබා ගන්නා ලද් සුළු මුද්ේ වලින් වර්ෂය අවසානහේ වියද්ම් කරන ලද් 

ප්රතිශතය  

 

7.0   ක්රියාවලි අන්තර් සම්බන්ද්තාවය :  ස කාර හේඛකාිකාරි, කළමනාකරණ ස කාර 
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සුළු මුද්ල් අග්රිමය පවත්තවායගන යායේ ක්රියාවලිය 

 

 

වර්ෂය ආරම්භහේ සුළු මුද්ේ ලබා ගැනීම 

 

 

තත්තත්තව ආරක්ෂණ මධයසේථානහේ අවශයතාවයන් සද් ා වවුචර් පත්ත 

මගින් සුළු මුද්ේ වියද්ම් කිරීම  

 

 

ලබාගත්ත මුද්ලින් යම්කිසි හශේෂයක් ලඟ තබා  හගන වැයූ බිේපත්ත 

ඉදිරිපත්ත කර අද්ාල වවුචරය සකසා ස කාර හේඛකාිකාරි අනුමැතිය 

සහිතව මුද්ේ ශාඛාවට ඉදිරිපත්ත කර නැවත මුද්ේ ලබා ගැනීම  

 

 

වර්ෂය අවසානහේ සුළු මුද්ේ හශේෂය සරප් හවත හගීම ස  වැය ූ 

මුද්ේ බිේපත්ත මගින් සුළු මුද්ේ අග්රිමය පියීම  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A1 

A2 

A3 

A4 
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13.  ලිපි භාර ගැනීම 

 

1.0   හ ේතුව: එදිහනද්ා අංශය හවත ලැහබන බාහිර ස  අභයන්තර ලිපි ලබා ගැනීම. 

2.0   වපසරිය : තත්තත්තව ආරක්ෂණ මධයසේථානය 

3.0   වගකීම : ස කාර හේඛකාිකාරි, කළමනාකරණ ස කාර, කාර්යාල කාර්ය ස යක  

4.0  හයද්වුම :  ලිපි හේඛනගත කරන හේඛනය ,දින මුද්රාව  

5.0  නිමවුම :  පිළිතුරු ලිපියක් යැීම / ද්ත්තත ඉදිරිපත්ත කිරීම හ ෝ අද්ල කාර්ය කිරීම   

 

තත්තත්තව සැලැසම්  

 ක්රියාවලිය  වගකීම  ලිපිහේඛන සැලකිය යුතු 
කරුණු 

01. එදිහනද්ා අංශය හවත බාහිරව 
 ා අභයන්තරව ලැහබන ලිපි 
බාර ගැනීම  
 
 
 
 
 
 

කාර්යාල කාර්ය ස යක  ලිපි හබද්ා  ැරීහම් 
හේඛනය  

ලිපියක් භාර ගත්ත 
බවට අද්ාල 
හේඛනහේ අත්තසන් 
කර භාර ගැනීම 
,අංශයට අද්ාල 
ලිපියක් ද් යන්න 
ස  ඇමිණුම් 
ඇත්තද්ැයි පරීක්ෂා 
කිරීම  

02. දින මුද්රාව තැබීම  
 
 
 

කාර්යාල කාර්ය ස යක  
 
 
 
 

දිනය නිවැරදි ද්ැයි 
පරීක්ෂා කිරීම  

03. හේඛනගත කිරීම  
 
 
 
 

කළමනාකරණ ස කාර එදිහනද්ා ලැහබන 
ලිපි හේඛනගත 
කිරීහම් හේඛනය  

 

04. අධයක්ෂක , ස කාර 
හේඛකාිකාරි හවත අද්ාල 
පරිදි හයාමු කිරීම  
 
 
 
 
 

කළමනාකරණ ස කාර  නියමිත ඇමිණුම් 
සහිතව හයාමු 
කිරීම ස  ර සය 
ලිපි ඇත්තනම් ලිපි 
කවරය විවෘත 
හනාහකාට 
ඉදිරිපත්ත කිරීම  

05. ස කාර හේඛකාිකාරි විසින් 
පිළිතුරු ලිපිය සකසේ කිරීම / 
ද්ත්තත ඉදිරිපත්ත කිරීම /කාර්ය 
සිදුකිරීම සද් ා  
කළමනාකරණ ස කරු හවත 
හයාමු කිරීම  

ස කාර හේඛකාිකාරි, 
කළමනාකරණ ස කාර 

  දිසි ලිපියක් නම් 
ඉක්මණින් පිළිතුරු 
යැීමට කටයුතු 
කිරීම  
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06. අද්ාල පිළිතුර කළමනාකරණ 
ස කාර විසින් ස කාර  
හේඛකාිකාරි හවත හයාමු 
කිරීම  
 

කළමනාකරණ ස කාර  ඇමිණුම් ස  
පිටපත්ත  ා කර්යාලීය 
පිටපතක් සහිතව 
ඉදිරිපත්ත කිරීම   

07. අත්තසන්  කරන ලද් ලිපි  
බාහිර : පාලන අංශයට භාර 
දීම  
අභයන්තර : හබද්ා  ැරීම  
 
 
 
 
 

කළමනාකරණ ස කාර, 
කාර්යාල කාර්ය ස යක 

ලිපි හබද්ා  ැරීහම් 
හේඛනය හ ෝ 
තැපැේ හේඛනය  
 
 
 

අභයන්තර ලිපි, 
ලිපි හබද්ා  ැරීහම් 
හේඛනහයහි 
සට න් කිරීම  ා 
බාහිර ලිපි සද් ා 
තැපැේ 
හේඛනයක් 
සැකසීම 

08. ලිපිහයහි පිටපතක් අද්ාල 
හගානුවට ඇතුලත්ත කිරීම  
 
 
 
 

කළමනාකරණ ස කාර  ලිපිය යැූ බවට 
සට න් කිරීම හ ෝ 
භාරගත්ත බවට 
සට න් කර තැබීම  

 

 

6.0   ක්රියාවලිය මැනීම : ලිපිය ලැබී දින 2ක් ඇතුලත ක්රියාව නිම කිරීම ස   දිසි ලිපියක් නම් එදිනම  

නිමකිරීමට කටයුතු කිරීම   

 

7.0   ක්රියාවලි අන්තර් සම්බන්ද්තාවය :  ස කාර හේඛකාිකාරි, කළමනාකරණ ස කාර, කාර්යාල කාර්ය 

ස යක  
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ලිපි භාර ගැනීම 

 

                       එදිහනද්ා අංශය හවත බාහිරව  ා අභයන්තරව ලැහබන ලිපි බාර ගැනීම 
 

 

      දින මුද්රාව තැබීම 

 

 

 හේඛනගත කිරීම 

 

අධයක්ෂක , ස කාර හේඛකාිකාරි,සම්බන්ධීකාරක හවත අද්ාල 
පරිදි හයාමු කිරීම 

                    
 

ස කාර හේඛකාිකාරි විසින් පිළිතුරු ලිපිය සකසේ කිරීම / ද්ත්තත 

ඉදිරිපත්ත කිරීම /කාර්ය සිදුකිරීම සද් ා  කළමනාකරණ ස කරු හවත 

හයාමු කිරීම 

 

අද්ාල පිළිතුර කළමනාකරණ ස කාර විසින් ස කාර හේඛකාිකාරි 

හවත හයාමු කිරීම 

 

අත්තසන්  කරන ලද් ලිපි  
බාහිර : පාලන අංශයට භාර දීම  
අභයන්තර : හබද්ා  ැරීම 

 

     

      

  ලිපිහයහි පිටපතක් අද්ාල හගානුවට ඇතුලත්ත කිරීම 

   

 

 

 

 

 

 

A1 

A2 

A3 

A4 

A5 

A6 

A7 

A8 
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14.  භාණ්ඩ ඇනවුේ කිරීයේ ක්රියාවලිය  

 

1.0   හ ේතුව :  අංශයට අවශය උපකරණ /භාණ්ඩ ලබා ගැනීම. 

2.0   වපසරිය : තත්තත්තව ආරක්ෂණ මධයසේථානය 

3.0   වගකීම : ස කාර හේඛකාිකාරි, කළමනාකරණ ස කාර  

4.0  හයද්වුම :  භාණ්ඩ ඇනවුම් කිරීහම් පත්රිකාව   

5.0  නිමවුම :  අංශයට අවශය භාණ්ඩ ලැබීම    

 

තත්තත්තව සැලැසම්  

 ක්රියාවලිය  වගකීම  ලිපිහේඛන සැලකිය යුතු 
කරුණු 

01. අංශයට අවශය භාණ්ඩ  ා 
උපකරණ  දුනාහගන 
ලැයිසේතුගත කිරීම  
 
 

අධයක්ෂක , ස කාර 
හේඛකාිකාරි, 
කළමනාකරණ ස කාර 

භාණ්ඩ ලැයිසේතුව  තත්තත්තව ආරක්ෂණ 
මධයසේථානහේ 
අවශයතාවය මත 
භාණ්ඩ ඉේලීම  

02. අධයක්ෂකහේ  ා ස කාර 
හේඛකාිකාරිහේ උපහද්සේ 
ලබා ගැනීමට හයාමු කිරීම 
 

කළමනාකරණ ස කාර ඉේලීම් ලිපිය   

03. භාණ්ඩ ඇණවුම් කිරීහම් 
පත්රිකාව ලිීම  
 

කළමනාකරණ ස කාර භාණ්ඩ ඇණවුම් 
පත්රිකාව  

ප්රසම්පාද්න 
සැලැසේමට අනුව 
අනුමත ූ භාණ්ඩ 
පමණක් ඇනවුම් 
කිරීම, අවශය රූප 
සට න් ඉදිරිපත්ත 
කිරීම  

04. නිර්හද්ශය සද් ා ස කාර 
හේඛකාිකාරි හවත හයාමු 
කිරීම  
 

ස කාර හේඛකාිකාරි, 
කළමනාකරණ ස කාර 

භාණ්ඩ ඇණවුම් 
පත්රිකාව 

05. අනුමැතිය සද් ා 
අධයක්ෂකතුමා හවත හයාමු 
කිරීම  
 
 

අධයක්ෂක 
,කළමනාකරණ ස කාර 

භාණ්ඩ ඇණවුම් 
පත්රිකාව 

06. මිලදී ගැනීම සද් ා සැපයීම් 
අංශය හවත හයාමු කිරීම  
 
 

කළමනාකරණ ස කාර භාණ්ඩ ඇණවුම් 
පත්රිකාව 

 

 

6.0   ක්රියාවලිය මැනීම : භාණ්ඩ ඉේලුම් කර වැඩ කරන දින 2ක් ඇතුලත මිලදී ගැනීම සද් ා සැපයීම් අංශය 

 හවත හයාමු  කල යුතුය  

 

7.0   ක්රියාවලි අන්තර් සම්බන්ද්තාවය : ස කාර හේඛකාිකාරි, කළමනාකරණ ස කාර 
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භාණ්ඩ ඇනවුේ කිරීයේ ක්රියාවලිය 

 

 

    අංශයට අවශය භාණ්ඩ  ා උපකරණ  දුනාහගන ලැයිසේතුගත කිරීම  

 

 

අධයක්ෂකහේ  ා ස කාර හේඛකාිකාරිහේ උපහද්සේ ලබා ගැනීමට හයාමු 

කිරීම 

 

   

    භාණ්ඩ ඇණවුම් කිරීහම් පත්රිකාව ලිීම  

 

 

 

    නිර්හද්ශය සද් ා ස කාර හේඛකාිකාරි හවත හයාමු කිරීම  

 

 

    අනුමැතිය සද් ා අධයක්ෂකතුමා හවත හයාමු කිරීම  

 

 

 

    මිලදී ගැනීම සද් ා සැපයීම් අංශය හවත හයාමු කිරීම  
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15.   ඉන්යවන්ි යල්ඛනය පවත්තවායගන යාම 

1.0   හ ේතුව :  භාණ්ඩ ලැබීම ඉන්හවන්ි හේඛනහයහි සට න් කිරීම. 

2.0   වපසරිය : තත්තත්තව ආරක්ෂණ මධයසේථානය 

3.0   වගකීම : ස කාර හේඛකාිකාරි, කළමනාකරණ ස කාර  

4.0  හයද්වුම :  තත්තත්තව ආරක්ෂණ මධයසේථානහේ භාවිතය සද් ා ලැහබන භාණ්ඩ  ා උපකරණ  

5.0  නිමවුම :  හේඛනගත හකාට සේථාවර වත්තකම් හේඛනය පවත්තවා හගන යාම.    

 

තත්තත්තව සැලැසම්  

 ක්රියාවලිය  වගකීම  ලිපිහේඛන සැලකිය යුතු 
කරුණු 

01. භාණ්ඩය පිලිබඳ විසේතර 
ඇතුලත්ත ලිපිය ගබඩාහවන් 
ලබා ගැනීම 
 
 

කළමනාකරණ ස කාර   

02. ගබඩා නිකුත්ත කිරීම් හපාත 
ලියා ස කාර හේඛකාිකාරි 
අත්තසන  ා ස කාර 
මූලයාිකාරි (සැපයීම්) 
අත්තසන සහිතව ගබඩාවට 
යැීම    
 

ස කාර හේඛකාිකාරි, 
ස කාර මූලයාිකාරි, 
කළමනාකරණ ස කාර 

ගබඩා නිකුත්ත 
කිරීහම් හපාත  

 

03. භාණ්ඩ රැහගන ඒම 
 
  

කළමනාකරණ ස කාර, 
කර්යාල කර්ය ස යක  

  

04. ගබඩාහවන් රැහගන එන 
භාණ්ඩ නිවැරදි ද්ැයි පරීක්ෂා 
කිරීම  
 

කළමනාකරණ ස කාර   

05. සේථාවර වත්තකම් හේඛනහයහි 
හේඛනගත කිරීම  
 

කළමනාකරණ ස කාර ඉන්හවන්ි 
හේඛනය  

 

06. G.R.N. හේඛනය  ා 
ඉන්හවන්ි ස තික ස කාර 
හේඛකාිකාරි අනුමැතිය 
සහිතව සැපයුම් අංශය හවත 
හයාමු කිරීම 
 

ස කාර හේඛකාිකාරි 
කළමනාකරණ ස කාර 

G.R.N. හේඛනය, 
ඉන්හවන්ි ස තික 

 

 

6.0   ක්රියාවලිය මැනීම : 

 

7.0   ක්රියාවලි අන්තර් සම්බන්ද්තාවය : 
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ඉන්යවන්ි යල්ඛනය පවත්තවයගන යාම 

 

     

භාණ්ඩය පිලිබඳ විසේතර ඇතුලත්ත ලිපිය ගබඩාහවන් ලබා ගැනීම 

 

 

ගබඩා නිකුත්ත කිරීම් හපාත ලියා ස කාර හේඛකාිකාරි අත්තසන  ා ස කාර 

මූලයාිකාරි (සැපයීම්) අත්තසන සහිතව ගබඩාවට යැීම    

 

   

    භාණ්ඩ රැහගන ඒම 

 

 

ගබඩාහවන් රැහගන එන භාණ්ඩ නිවැරදි ද්ැයි පරීක්ෂා කිරීම  

 

 

    සේථාවර වත්තකම් හේඛනහයහි හේඛනගත කිරීම  

 

 

 

G.R.N. හේඛනය  ා ඉන්හවන්ි ස තික ස කාර හේඛකාිකාරි අනුමැතිය 

සහිතව සැපයුම් අංශය හවත හයාමු කිරීම 
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16.  අාංශයයහි මාසික නිවාඩු වාර්තාව පිලියයළ කිරීයේ ක්රියාවලිය 

 

1.0   හ ේතුව :  තත්තත්තව ආරක්ෂණ මධයසේථානහේ නිවාඩු වාර්තාව පවත්තවාහගන යාම  

2.0   වපසරිය : තත්තත්තව ආරක්ෂණ මධයසේථානය 

3.0   වගකීම : ස කාර හේඛකාිකාරි, කළමනාකරණ ස කාර  

4.0  හයද්වුම :  තත්තත්තව ආරක්ෂණ මධයසේථානහේ නිවාඩු හේඛනය ස  නිවාඩු අයදුම්පත්ර  

5.0  නිමවුම :  අංශහේ හසේවක භවතුන්හේ මාසික නිවාඩු වාර්තා 

 

තත්තත්තව සැලැසම්  

 ක්රියාවලිය  වගකීම  ලිපිහේඛන සැලකිය යුතු 
කරුණු 

01. අංශහේ නිවාඩු හේඛනයට 
අනුව වාර්තාව සැකසීම  
 

කළමනාකරණ ස කාර නිවාඩු අයදුම්පත්ර, 
නිවඩු හේඛනය  

අනියම් 
/රාජකාරී/තව ද්ය 
යන්හනන් 
නිවාඩුහේ 
සේවාභාවය පරීක්ෂා 
කිරීම  

02. නිවාඩු සද් ා අද්ාල නිවාඩු 
අයදුම්පත්ර නිවාඩු වාර්තා 
හගානුවට ඇතුළත්ත කිරීම 

කළමනාකරණ ස කාර නිවාඩු වාර්තා 
හගානුව   

 

03. සකසන ලද් නිවාඩු වාර්තාව 
ස කාර හේඛකාිකාරිහේ 
අනුමැතියට හයාමු කිරීම   
  

කළමනාකරණ ස කාර, 
 

මාසික නිවාඩු 
වාර්තාව  
 

 

04. අනුමැතිය සහිත නිවාඩු 
වාර්තාව අනධයයන ආයතන 
අංශය හවත හයාමු කිරීම  

ස කාර හේඛකාිකාරි, 
කළමනාකරණ ස කාර 

 මාසහේ මුේ සතිය 
ඇතුළත ඉකුත්ත 
මාසහේ නිවාඩු 
වාර්තාව යැීමට 
කටයුතු කිරීම 

 

 

 

6.0   ක්රියාවලිය මැනීම : 

 

7.0   ක්රියාවලි අන්තර් සම්බන්ද්තාවය : ස කාර හේඛකාිකාරි, කළමනාකරණ ස කාර 
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අාංශයයහි මාසික නිවාඩු වාර්තාව පිලියයළ කිරීයේ ක්රියාවලිය 

 

   

    අංශහේ නිවාඩු හේඛනයට අනුව වාර්තාව සැකසීම  

 

 

නිවාඩු සද් ා අද්ාල නිවාඩු අයදුම්පත්ර නිවඩු වාර්තා හගානුවට ඇතුළත්ත කිරීම 

  

 

සකසන ලද් නිවාඩු වාර්තාව ස කාර හේඛකාිකාරිහේ අනුමැතියට හයාමු 

කිරීම  

 

 

 

අනුමැතිය සහිත නිවාඩු වාර්තාව අනධයයන ආයතන අංශය හවත හයාමු 

කිරීම 
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17.  අාංශයයහි අවශයතාවයන් සද්හා වාහන යවන්කරවා ගැනීයේ ක්රියාවලිය 

 

1.0   හ ේතුව :  අංශහයහි විවිධ අවශයතාවයන් සද් ා වා න හවන් කරවා ගැනීම.  

2.0   වපසරිය : රුහුණ විශේවවිද්යාලය  

3.0   වගකීම : ස කාර හේඛකාිකාරි, කළමනාකරණ ස කාර  

4.0  හයද්වුම :  වා න හවන්කරවා ගැනීහම් පත්රිකාව  

5.0  නිමවුම :  අංශහේ අවශයතාවන් සද් ා වා න හවන්කරවා ගැනීම  

 

තත්තත්තව සැලැසම්  

 ක්රියාවලිය  වගකීම  ලිපිහේඛන සැලකිය යුතු 
කරුණු 

01. අංශහයහි පවතින 
අවශයතාවයට අද්ාලව 
වා නයක් හවන්කරවා 
ගැනීහම් පත්රිකාව නිවැරදි ව 
පිරීම  
 

කළමනාකරණ ස කාර වා න හවන්කරවා 
ගැනීහම් පත්රිකාව 

 

02. ඒ සද් ා ස කාර 
හේඛකාිකාරිහේ අනුමැතිය 
ලබා ගැනීම  

ස කාර හේඛකාිකාරි   

03. අනුමැතිය ලබාගත්ත පත්රිකාව 
පාලන අංශය හවත හයාමු 
කිරීම  
  

වැඩ ස යක  
 

 සාමානයහයන් 
අවශය කරන දිනට 
දින 3කට හපර 
හවන්කරවා 
ගැනීහම් පත්රිකාව 
පාලන අංශය හවත 
හයාමු කල යුතුයි. 

04. පාලන අංශහේ අද්ාල 
කළමනාකරණ ස කාර 
අමතා හවන්කල වා නය 
පිලිබඳ හතාරතුරු ලබා ගැනීම 

කළමනාකරණ ස කාර   

 

 

 

6.0   ක්රියාවලිය මැනීම :අවශයතාවයට දින 3කට හපර වා න හවන්කරවා ගැනීහම් පත්රිකාව පාලන අංශය  

හවත හයාමු කල යුතුයි 

7.0   ක්රියාවලි අන්තර් සම්බන්ද්තාවය : ස කාර හේඛකාිකාරි, කළමනාකරණ ස කාර 
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අාංශයයහි අවශයතාවයන් සද්හා වාහන යවන්කරවා ගැනීයේ ක්රියාවලිය 

 

 

   

අංශහයහි පවතින අවශයතාවයට අද්ාලව වා නයක් හවන්කරවා ගැනීහම් 

පත්රිකාව නිවැරදි ව පිරීම  

  

     

    ඒ සද් ා ස කාර හේඛකාිකාරිහේ අනුමැතිය ලබා ගැනීම 

 

 

අනුමැතිය ලබාගත්ත පත්රිකාව පාලන අංශය හවත හයාමු කිරීම  

 

 

 

  

පාලන අංශහේ අද්ාල කළමනාකරණ ස කාර අමතා හවන්කල වා නය 

පිලිබඳ හතාරතුරු ලබා ගැනීම  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A1 

A4 

A2 

A3 



46 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


