
ල ෝක බ ැංකු සල්ලි සහ අලේ විශ්වවිද්යා : ල ෝක බ ැංකුලේ 
ණය වයාපෘති සහ රාජ්ය විශ්වවිද්යා ව  මෑතකාලීන 

විපර්යාසය 

ක ෞශල්යා කෙකේරා 

 
කෙෙහස් ොහකේ එක් දිකෙ  මම විශ්වවිෙයාල් ප්රතිොෙෙ ක ාමිෂන් සභාකේ 
(වි.ප්ර.ක ා.ස) ෙැවැේුණු රැස්ීම ට සහභාගී ුකෙමි. එය යම් ක්රියාවලියක් 
සංවිධාෙය කිරීම සඳහා සිදු ක රුණකි. කවෙො කල්සම එො ෙ කෙීම් 
සම්බන්ධකයන් සා ච්ඡාවක් ඇති විය. “එච්.ඊ.ටී.සී [එෙම්, විශ්වවිෙයාල්වල්ට 
ල්ැබුණු කෙවෙ කල්ෝ  බැංකු ණය වයාෙෘතිය] ෙණන් කම් ට ොන්ෙ එො, කම්වා 
ෙැන් අපි තමයි කෙවන්කන්’ යි එක් ආචාේයවරයකු අකෙක් අයට කී විට එතැෙ 
සිටි කබාකහෝ අය එයට සිො සී එ ඟ වූහ. වි.ප්ර.ක ා. සභාකේ ඉහළ 
නිල්ධරකයකුකේ අවවාෙය වූකේ ‘එච්.ඊ.ටී.සී. ෙණන් කෙක න් කබෙල්ා කම් ට 
ොන්ෙ’ ය. 

කම්  තා බකහන් මා මුල් පුරන්කන් ෙසු ගිය විසි වසර තුළ ශ්රී ල්ාංකීය 
විශ්වවිෙයාල්වල් ඇති වූ කවෙස් ම් කිහිෙයක් පිළිබඳ  තා කිරීමටයි. පිටත සිට 
බල්න්කෙකුට විෙයමාෙ කොවෙ සියුම් ආභයාන්තරි  කවෙසක් රාජ්ය 
විශ්වවිෙයාල්වල් ෙැන් ඇති ී තිකේ. එයට, විශ්ව විෙයාල්වල්ට ෙසුගිය ෙශ  කෙකක් 
ල්බා දුන් කල්ෝ  බැංකු ණය තදින්ම සම්බන්ධ ය. කම් ලිපිකේ මුල් ක ාටසින් රාජ්ය 
විශ්වවිෙයාල්වල්ට ණය ල්බා ෙේ සන්ෙේභය සහ ණයවල් විස්තර ෙ, ලිපිකේ කෙවෙ 
ක ාටසින් ඒ හා සමාන්තරව රාජ්ය විශ්වවිෙයාල්වල් සිදුවූ කවෙස් ම් ෙ ඉදිරිෙේ 
 රමි.  
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ණය ග නීමට ලපර: 20 වන සියවස අවසානය වන විට රාජ්ය 
විශ්වවිද්යා   

ප්රධාෙ වශකයන් උසස් අධයාෙෙය සඳහා රජ්ය විසින් කල්ෝ  බැංකු ණය 
ල්බාෙේකේ රාජ්ය උසස් අධයාෙෙ ක්කේත්රය, මූලි වම කිවකහාේ රාජ්ය 
විශ්වවිෙයාල්, ‘කොඩ ෙො ෙැනීම’ සඳහායි. රාජ්ය විශ්වවිෙයාල් පිරිහී තිකබෙ බවට 
 ථි ාවක් කම් වෙ විට කොඩ ෙැගී තිබුණු නිසා කම් ණය රටට සහ 
විශ්වවිෙයාල්වල්ට ඇවැසි ණයක් බවට මතයක් විය. වසර 2000 ෙමණ වෙ විට 
රකේ බුද්ධිමේම සිසුන් ෙැමිකණෙ තැෙක් කල්ස රාජ්ය විශ්වවිෙයාල් ෙැෙ කෙර 
තිබූ මතය කවනුවට නිතර කෙළොලි යෙ සිසුන් සිටිෙ තැෙක් බවට ජ්ෙමතයක් 
කොඩ ෙැගී තිබිණි. ආණ්ඩුවට ෙක්ෂොතී පුවේෙේ කම් ජ්ෙමතය වයාප්ත කිරීමට 
උෙ ාරී විය. 2011 ෙමණ වෙ විට කබාකහෝ රජ්කේ පුවේෙේ, විකශ්ෂකයන්ම 
සිංහල් පුවේෙේ, රජ්කේ විශ්වවිෙයාල්වල් සිසුන් අතර නිතර ඇතිවෙ ෙැටුම්, 
ඔුන් සංවිධාෙය  රෙ අසීමිත රැළි හා විකරෝධතා පිළිබඳ පුවේ නිතරම ෙළ  ළ 
ෙමුේ යම් ෙැටුම ට කහෝ විකරෝධය ට කේතුව කහෝ විශ්වවිෙයාල්වල් ඇති මූලි  
ෙහසු ම් අවම බව පිළිබඳ ප්රවෘේති ෙළ  කේ අුකවනි. විශ්වවිෙයාල් සම්බන්ධ 
ඡායාරූෙයක් මුල් පිටුකේ ෙළ  කේ ෙම් එය කබාකහෝ විට සිසු විකරෝධතාව  
 ල්හ ාරී අවස්ථාවක් විය. ඒ අතරම, ඇතැම් ඉංග්රීසි පුවේෙේවල් කෙෞද්ධෙලි  
විශ්වවිෙයාල්වල් ප්රවෘේති හා ප්රචාරණ  ටයුතු සඳහා පිටු කබාකහෝ ප්රමාණයක් 
කවන්කිරීම ෙ ෙැෙට සිදුවෙ කල්සින්ම සිදුුණි. රාජ්ය විශ්වවිෙයාල් ෙැටළු ාරී 
තේේවය  තිකබෙ බවට ජ්ෙ මතයක් කොඩ ෙැගීමට ප්රවෘේති අංශ ෙ ොය  
වූකේ කම් ආ ාරකයනි (කෙකේරා 2017-18).  

20 වෙ සියවකස් අෙ භාෙය වෙ විට රාජ්ය විශ්වවිෙයාල් පිරිහී තිබුනු බව සැබෑ ය. 
කමයට සැල්කිය යුතු කේතු කිහිෙයක් තිබුණි. රාජ්ය විශ්වවිෙයාල්වල්ට බඳවා 
ෙන්ො සිසුන් ප්රමාණය ෙසු ගිය ෙශ  තුළ නිතැතින්ම වැඩි ුවේ වැඩි වූ සිසුන් 
ප්රමාණයට ෙැල්කෙෙ ආ ාරකයන් විශ්වවිෙයාල් සම්ෙේ සහ යටිතල්ෙහසු ම් 
වැඩිවූකේ ෙැත. ෙශ්චාේ යුධ  ාල්ය වෙ විට, අධයාෙෙය සඳහා රජ්ය කවන් 
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 රෙ මුෙල් අු  ර තිබිණි. කල්ෝ  බැංකුකේම ෙේතවල්ට අනුව, ෙළ ජ්ාති  
නිේොදිතකේ ප්රතිශතයක් කල්ස අධයාෙෙයට 1979න් ෙසු වැඩිකයන්ම කවන්  ර 
ඇේකේ 1996දී හා 2016දී ය. ඒ සියයට 3.3ක් හා 3.4කි. 2011 වෙ විට එය සියයට 
1.8ක් ෙක්වා අු  ර තිබිණි.1 විශ්වවිෙයාල් ආචාේයවරුන්කේ සමිතිකයන් (ෆූටා) 
2012දී දියේ  ළ විකරෝධතා වයාොරකේ මූලි  ඉල්ීමක් වූ ‘අධයාෙෙයට සියයට 
හයක්’ විකරෝධතා ොඨය, එෙම් ෙළ ජ්ාති  නිේොෙෙකයන් 6% අධයාෙෙයට 
කවන්  රෙ කල්ස  ළ ඉල්ීම, මතුවූකේ කම් ෙරිසරකයනි.  

කම් ඉල්ීම් තවම සපුරා ෙැත. ෙසුගිය වසර ෙහය තුළ සිසුන් වැඩි වූ ෙමුේ 
විශ්වවිෙයාල් ෙරිශ්ර තුළ තිකබෙ වැසිකිළි ප්රමාණය වැඩිී ෙැති අතර ඇතැම් 
අවස්ථාවල් අු ී ෙ ඇත. විශ්වවිෙයාල් තුළ කිසිම විට දී අවශය තරමට ෙංති 
 ාමර ෙහසු ම් කොමැත. කන්වාසි ාොර ෙහසු ම් ඉතා අු තේේවය  
තිකබෙ අතර ක ෝවිඩ්-19 වසන්ෙතය නිසා ෙැහැදිලි වූ  රුණක් ෙම් එක් 
සිසුකවකුට එක්  ාමරය බැගින් කවන්  ළ විට කෙර දුන් ප්රමාණය ටවේ 
කන්වාසි ාොර ෙහසු ම් ල්බා දීමට කොහැකි බවයි.  

කම් සමෙම, 20 වෙ සියවකස් අෙ භාෙය වෙ විට විශ්වවිෙයාල් 
 ථි ාචාේයවරුන්කේ වැටුප් ඒ හා සමාන්තර අකෙක් රැකියාවල් කයකෙන්ෙන්ට 
සාකප්ක්ෂව ඉතා අුකවන් ෙැවතුණු අතර, කම් නිසාම වැඩි සුදුසු ම් ඇති වැඩි 
වැටුෙක්  ැමති අය විශ්වවිෙයාල්  ථි ාචාේය රැකියාවට ආ ේෂණය  රෙැනීම 
අසීරු  ාරණයක් විය.  කමකල්ස විශ්වවිෙයාල් ප්රජ්ාකේ අවිශිේට බව වැඩිීම ෙ 
රාජ්ය විශ්වවිෙයාල් පිරිහීමට එ  කේතුවකි.   

ක්රමකයන් රාජ්ය විශ්වවිෙයාල්වල්ට රජ්කයන්  රෙ ආකයෝජ්ෙ අු ීමේ සමෙම 
එම විශ්වවිෙයාල්වල් ෙඩේතුව සඳහා තමන්ම මුෙල් ඉෙයීමට ඔුන් වඩ වඩාේ 
කයාමු වූ අතර ඒ සඳහා බල්කිරීමක් වි.වි.ප්ර.ක ා සභාකවන් ෙ තිබුණි. බාහිර උොි 

 
1 කම් විස්තර කල්ෝ  බැංකු ෙේත කවේ අඩවිය මගිනි: https://data.worldbank.org/  

https://data.worldbank.org/
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ොඨමාල්ා, මහා ෙරිමාණකේ සති අන්ත ොඨමාල්ා, විශාල් ප්රමාණයක් සිසුන් සිටිෙ 
ෙශ්චාේ උොි ොඨමාල්ා,  ථි ාචාේයවරු කෙීම් සහිත (සහ කෙීම් වැඩි) 
බාහිර  ටයුතුවල්ට කයාමුීම ආදී විවිධා ාරවලින් රාජ්ය විශ්වවිෙයාල් මුෙල් 
ඉෙයීමට ෙටන් ෙේකේ ය. කම් කවෙස්ීම් රාජ්ය විශ්වවිෙයාල් කෙෞද්ධෙී රණකේ 
ෙැහැදිලිම ල්ක්ෂණ කල්ස කේරුම් ෙත හැ . කෙීම් සහිත ොඨමාල්ාවල්ට අතිශය 
කල්ස  ාල්ය කයාමු කිරීකමන් විශ්වවිෙයාල්වල්  ාේය මුල්ල් මගින් මූලි  උොි 
 ටයුතුවල්ට වැය ක කරෙ  ාල්ය, ශ්රමය හා සැල්කිල්ල් ෙ නිතැතින්ම අු කේ.  

රාජ්ය විශ්වවිෙයාල්වල් ඇතැම්  ථි ාචාේයවරු අමතර  ාේය කල්ස කෙෞද්ධෙලි  
විශ්වවිෙයාල්වල් ෙ  ටයුතු  රති. ජ්ාතයන්තර ොසල් වැඩිීමේ සමෙම ෙසු ගිය 
ෙශ  කෙ  තුළ ඒ ආ ාරකයන්ම කේෙකයන් කෙෞද්ධෙලි  විශ්වවිෙයාල් ෙ වැඩි වූ 
බව අෙට කෙකන්. ල්ාංකීය කෙෞද්ධෙලි  විශ්වවිෙයාල් කබාකහාමයක් ‘විශ්වවිෙයාල්’ 
කල්ස හැඳින්විය කොහැ . කම්වා විකද්ධශීය විශ්වවිෙයාල්වල් උොි සඳහා දුරස්ථ 
අධයාෙෙයක් ල්බාකෙෙ කෙෞද්ධෙලි  සමාෙම් කල්ස හැඳින්ුවකහාේ වඩාේ 
නිවැරදි ය. සමාෙම් කල්ස පිහිටා ඇති කම්වාකේ මූලි  අරමුණක් වන්කන් මුෙල් 
ආකයෝජ්ෙයේ මුෙල් ජ්ෙෙය කිරීමේ ය. ෙසුගිය ෙශ  කිහිෙය තුළ ප්රසාරණය වූ 
මධයම ෙන්තිකේ අධයාෙෙ සිහිෙකේ මූලි  සෙයන්කෙක් වන්කන් කම් 
කෙෞද්ධෙලි  උසස් අධයාෙෙ ආයතෙයි. විකද්ධශීය උොිය ට අමතරව රාජ්ය 
විශ්වවිෙයාල් මගින් ල්බා ෙත කොහැකි කද්ධ කම්වායින් සැෙකේ. ෙළමුව, කමම 
ආයතෙවල් ශිෂය සමූහකේ ස්වභාවයේ ඒ හා අනුකූල් මධයම ොන්ති  මතවාෙ ෙ 
නිසා ඒවාකේ කද්ධශොල්නි  ශිෂය සංෙම් කහෝ ශිෂය අරෙල් කොමැත. ‘ොරට 
කොබසිෙ’ ශිෂය සමූහයක් සිටීම කෙෞද්ධෙලි  උසස් අධයාෙෙ ආයතෙවල් 
ප්රධාෙ ආ ේෂණයකි. කෙවැනුව, විකද්ධශීය උොිය ට ඉෙැන්ීම ඉංග්රීසි 
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මාධයකයන් ක කරෙ නිසා, සම්මත ආ ාරකේ ඉංග්රීසිකයන්2 වැඩ කිරීමට හැකි 
උොිධාරීන් බිහිකිරීම ඒවාකයහි අකෙක් ආ ේෂණයයි.   

20 වෙ සියවකස් අෙ වෙ විට රාජ්ය විශ්වවිෙයාල් ‘කේරා ෙැනීකම් අවශයතාවය’ 
ෙැෙ  ථි ාවක් මතු වූකේ උසස් අධයාෙෙ ක්කේත්රකේ කම් ආතතීන් සමෙ ය. 
ොසල් අධයාෙෙ ක්කේත්රයට 80 ෙශ කේ සිට ණය දුන් කල්ෝ  බැංකුකේ සහාය 
රජ්ය විසින් රාජ්ය විශ්වවිෙයාල් සඳහා ෙ ල්බා ෙන්කන් කම් අවස්ථාකේ ය. 

 

ල ෝක බ ැංකුලවන් විශ්වවිද්යා ව ට දුන් ණය 

ශ්රී ල්ං ාව 1954 සිට කල්ෝ  බැංකුකවන් ණය ල්බා ෙේතේ, උසස් අධයාෙෙ 
ක්කේත්රය සඳහා ෙළමුකවන්ම ණයක් ල්බා ෙේකේ 2001 තරම් මෑත  ාල්ය දී ය. 
ඒ, ශ්රී ල්ං ා දුරස්ථ අධයාෙෙ වයාෙෘතිය හරහා ල්බාෙේ ඇමරි න් කඩාල්ේ 
මිලියෙ කෙ කි. කම් ණය වයාෙෘතිය දුරස්ථ අධයාෙෙයට සීමා ීම නිසා එය 
සියලුම රාජ්ය විශ්වවිෙයාල්වල්ට ල්බා ෙත කොහැකි විය. ඉන් ෙසු උසස් අධයාෙෙ 
ක්කේත්රයට අොළ කල්ෝ  බැංකු ණය වයාෙෘතීන් තුෙක් විය. සාමාෙයකයන් ණය 
මුෙල් කල්ෝ  බැංකුකවන් උසස් අධයාෙෙ අමාතයාංශයට හර ක කරෙ අතර, එය 
වි.ප්ර.ක ා සභාව මගින් විශ්වවිෙයාල්වල්ට ල්බා කද්ධ. කම් ණය වයාෙෘති පිළිබඳ 
ක ටි විස්තරයක් ෙහත ඉදිරිෙේ  රමි. 

මුළු විශ්වවිෙයාල් ෙද්ධධතියටම ල්බාෙත හැකි කල්ස ඉදිරිෙේ  ළ ෙළමු ණය 
වයාෙෘතිය වූකේ 2003දී ෙටන්ෙේ ‘උොි අකප්ක්ෂ  අධයාෙෙකේ අොළතාව 
සහ ගුණාේම  භාවය දියුණු කිරීම’ (Improving Relevance and Quality in 
Undergraduate Education, IRQUE) කහවේ ‘අේක්’ වයාෙෘතියයි. 2010 

 
2 සම්මත ආ ාරකේ උෙභාෂාව (standard variety), යම් භාෂාව  ‘කහාඳම’ උෙභාෂාව කොව, 
සමාජ්කේ වඩාේ පිළිෙේ උෙභාෂාව ය. ල්ාංකීය ඉංග්රීසි භාෂාව ෙේ  ල් කමය ෙුල් ෙසුබිකමන් 
ඉංග්රීසි අේෙේ  රෙේ සමාජ් ෙංතිය නිකයෝජ්ෙය  රෙ උෙභාෂාව කේ.  
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කතක් ක්රියාේම  වූ කම් ණය වයාෙෘතිය මගින් ඇ.කඩා මිලියෙ 40.3  ණයක් මුළු 
විශ්වවිෙයාල් ක්කේත්රයටම (එෙම් රාජ්ය සහ රාජ්ය කොවෙ) ල්බා දුන්කන් ය. 
වයාෙෘතිකේ ෙමින්ම කියකවෙ ෙරිදි අේක් ණය ල්බා දිකම් අරමුණ වූකේ උොි 
අකප්ක්ෂ යින්කේ අධයාෙෙය ගුණාේම  බවින් ඉහළ ෙැංීමයි.  

විවෘත විශ්වවිෙයාල්ය හැර අකෙක් විශ්වවිෙයාල්වල්ට ෙහත මාතෘ ා යටකේ අේක් 
ණය සඳහා අයැදුම්  ළ හැකි විය: 

• විශ්වවිෙයාල්කයහි සැල්සුම් හා  ළමො රණ ධාරිතාව වැඩි කිරීමට 

• ශිෂය කස්වා දියුණු කිරීමට 

• සමාජ් සමගිය  (එෙම්, ජ්ාතීන් අතර සමගිය) වැඩි කිරීමට 

• උොි අකප්ක්ෂ යින්කේ ඉංග්රීසි ෙැනුම වැඩි කිරීමට 

• උොි අකප්ක්ෂ යින්කේ කතාරතුරු තාක්ෂණ කුසල්තා දියුණු කිරීමට 

ල්ැකබෙ ණය මුෙල් ල්බා ෙැනීම සඳහාම තම පීඨකේ තිකබෙ ඉංග්රීසි හා ෙරිෙණ  
ොඨමාල්ාවල්ට අමතර අලුේ ොඨමාල්ා ෙටන් ෙැනීම, ජ්ාතීන් අතර සමගිය 
වැඩිකිරීම සඳහා උතුරු ෙල්ාකේ විශ්වවිෙයාල්වල් සිසුන් සහ ක ාළඹ අවට 
විශ්වවිෙයාල්වල් සිසුන් මුණ ෙැස්ීමට විවිධ වැඩසටහන් ෙැවැේීම වැනි කද්ධ කම් 
ණය වයාෙෘතිකේ සිදුුෙ සමහර ක්රියාවලි සඳහා උොහරණ කේ. ඇතැම් පීඨ සහ 
අංශ තම කභෞති  සම්ෙේ කොඩ ෙැගීමට, එෙම් අලුේ කොඩෙැගිලි, 
ෙේකේෂණාොර සෑදීමට, අේක් යටකේ ඉල්ලුම්  ළහ. ඒ  ාල්කේ සම්මුඛ 
සා ච්ඡාව දී එක් ආචාේයවරිය  ෙැවසුකේ කමකතක්  ල් ෙංති  ාමරවල් 
අවශයතාව කහෝ ඉෙැන්ීමට අවශය ෙරිෙණ  වැනි සම්ෙේවල් අවශයතාව 
පිළිබඳ  තා  රෙ විට නිතරම ‘සල්ලි ෙෑ’ යෙ වචෙ අසා කහම්බේ වූ 
 ථි ාචාේයවරුන්ට, එවැනි මූලි  ෙහසු ම් සපුරා ෙැනීමට කම් වයාෙෘතිකයන් 
හැකි වූ බවේ, එනිසා, ඈ සහ විශ්වවිෙයාල්වල් අකෙක් කබාකහෝ කෙො කම් 
වයාෙෘතියට  ැමති වූ බවේ ය. 
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කල්ෝ  බැංකුව ණය වයාෙෘතිවල්ට අොළ  ටයුතු සඳහා විශ්වවිෙයාල් තුළ ෙව 
යටිතල් ෙහසු ම් කොඩ ෙැකෙන්කන් අේක් වයාෙෘතිකේ සිටම ය. වි.ප්ර.ක ා 
සභාව යටකේ විශ්වවිෙයාල් සඳහා තේේවාරක්ෂණ මණ්ඩඩල්යක් (Board of 
Quality Assurance) පිහිටුීමට සැල්ැස්මක් තිබුණු අතර, ෙැන් වෙ විට එය 
තේේවාරක්ෂණ  ුන්සියල්යක් (Quality Assurance Council) කල්ස කොඩ 
ෙැගී ඇත. වි.ප්ර.ක ා සභාකේ සහ ණය ල්බා ෙේ සියලු විශ්වවිෙයාල්වල් අේක් ණය 
වයාෙෘතිය සඳහා අලුතින්  ාේයාල් පිහිටුවිණි. සෑම විශ්වවිෙයාල්ය ම, සෑම 
පීඨය ම, සෑම අංශය ම අේක් වැඩවල්ට වෙකිව යුේතන් කල්ස 
 ථි ාචාේයවරුන් ෙේ ක රුණු අතර, ඒ වෙකීම් ඔුන්කේ සාමාෙය 
වෙකීම්වල්ට (ඉෙැන්ීම්, විභාෙ  ටයුතු,  ළමො රණ, ෙේකේෂණ වැනි) 
අමතර නිසා වැඩිපුර දීමොවක් ෙ ඔුන්ට ල්බා දුණි. කවෙේ අේක් ආශ්රිත 
 ාේයවල්ට ෙ කමකස් ෙේීම් ලිපි හා අමතර කෙීම් ල්ැබිණි. විශ්වවිෙයාල්කේ වැඩ 
සඳහා  ථි ාචාේයවරුන්ට අමතර වියෙම් ල්බාදීම වසර ෙණොව ට කෙර සිට 
ක කරෙ නිසා කමය ෙව පිළිකවතක්වේ, විකශ්ෂයක්වේ කොීය. තව ෙ, කල්ෝ  
බැංකු ණය වයාෙෘති කමයින් කොෙැවතුණු නිසා, මින් ආරම්භ වූ සියලු 
ක්රියාවීන්, තෙතුරු හා  ාේය ෙැෙට විශ්වවිෙයාල්වල් සාමාෙය  ාේයභාරකේ හා 
ක්රියාවීන්හි ක ාටසක් බවට ෙේව ඇත. කම් වෙ විට, විශ්වවිෙයාල්වල් තේේව 
යාන්ත්රණකේ සාේථ ේවය සහති  කිරීම සඳහා වි.ප්ර.ක ා සභාකේ කමන්ම සෑම 
විශ්වවිෙයාල්ය ම, සෑම පීඨය ම තේේවාරක්ෂණ අධයක්ෂ තෙතුරු ෙ පිහිටුවා 
තිකේ. 

කල්ෝ  බැංකුකවන් උසස් අධයාෙෙය සඳහා ෙේ කෙවැනි ණය වන්කන් ‘විසි එක් 
වෙ සියවස සඳහා උසස් අධයාෙෙය’ (Higher Education for the Twenty-
First Century) කොකහාේ ‘එච්.ඊ.ටී.සී’ වයාෙෘතියයි. කමයින් රු. මිලියෙ 
4,930  ණයක් (ඇ.කඩා මිලියෙ 40ක්) 2010 සිට 2015 ෙක්වා ශ්රී ල්ං ා රජ්ය 
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හරහා විශ්වවිෙයාල්වල්ට ල්ැබිණි.3 රකේ සමාජ් හා ආේථි   සංවේධෙය සියලු 
කෙොටම එ  කස් ල්බා ෙැනීමට ආධාර යක් වෙ උසස් අධයාෙෙ ක්රමයක් 
සෑදීමට, විශ්වවිෙයාල් ෙද්ධධතිකේ ධාරිතාව හා මාෙව සම්ෙේ දියුණු කිරීම කමම 
ණය වයාෙෘතිකේ අරමුණ විය.4 ඒ අනුව, ෙහත අංශවල්ට කමම ණය 
වයාෙෘතිකයන් මුල් තැෙ ල්ැබුණි.   

• විශ්වවිෙයාල්වල් ඉෙැන්ීම සඳහා සම්මත පිළිකවේ නිේමාණය කිරීමට ශ්රී 
ල්ං ා කයෝෙයතා මාේකෙෝෙකද්ධෂය (Sri Lanka Qualifications 
Framework) කොඩ ෙැගීම 

• ල්ං ාකේ සියලු විශ්වවිෙයාල්වල්ට අොළ වෙ තේේවාරක්ෂණ 
ක්රියාවලියක් පිහිටුීම 

• කස්වා කයෝජ් යින් විසින් සමාජ් හා ආේථි මය වශකයන් රටට කයෝෙය 
වෙ සහ රැකියා කවළඳකොළට අවශය යැයි සැල්ක ෙ උසස් 
අධයාෙෙයක් කොඩෙැගීම සඳහා විශ්වවිෙයාල්වල් යම් හඳුොෙේ 
අංශවල්ට මුෙල් ආකයෝජ්ෙය කිරීම 

• ශ්රී ල්ං ා උසස් තාක්ෂණ අධයාෙෙ ආයතෙය (Sri Lanka Institute 
for Advanced Technological Education, SLIATE) දියුණු කිරීම 
හා එහි ෙව  ල්ාපීය ශාඛා පිහිටුීම  

• විශ්වවිෙයාල්  ළමො රණ කස්වකේ තේේවය ඉහළ ෙැංීමට අවශය 
සම්ෙේ ෙ, අවශය වයාොර  ළමො රණ හා ඇෙයුම් පිළිබඳ පුහුණුව ෙ 
ල්බාදීම  

 
3 එච්.ඊ.ටී.සී. විෙණ ාිෙති වාේතාව (2015): 5; විශ්වවිෙයාල් හා ණය වයාෙෘතිවල්ට සම්බන්ධ 
කල්ඛෙ ොඨ යාකේ ෙහසුව පිණිස ොසටහන් කල්ස උපුටා ෙක්වා ඇත. 
4 එච්.ඊ.ටී.සී. මූල්ය එ ඟතාවය (2010) 
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අේක් ණය ගිවිසුකම් කොතිබූ, කම් ණය ගිවිසුමට ඇතුල්  ළ වැෙෙේ අංෙයක් 
වන්කන් එහි අඩංගු  ළ දූෂණ වැල්ැක්ීකම් ක ාන්කද්ධසියයි.5 එකහේ,  රෙ සෑම 
 ාේයය ටම ෙව කෙීමක් ල්බා කෙෙ වාතාවරෙය  දූෂණ කල්ස 
සැල්ක න්කන් කමාෙවා ෙ, විශ්වවිෙයාල් ක්කේත්රකේ දූෂණ වල්ක්වා ෙන්කන් 
ක කස් ෙ යන්ෙ ෙැෙ  ථි ාවක් තවම විශ්වවිෙයාල් තුළ ඇති ී කොමැත.  

ඉංග්රීසි හා කතාරතුරු තාක්ෂණ ෙැනුම පිළිබඳ ඍජුවම සඳහන්  ර ෙැතේ ඒ සඳහා 
කම් ණය වයාෙෘතිකේ ෙ සැල්කිය යුතු ප්රමාණයක් මුෙල් කවන් ක රිණි. ඒ, උොි 
අකප්ක්ෂ  සිසුන්කේ ඉංග්රීසි භාෂා නිපුණතාව හා කතාරතුරු තාක්ෂණ ෙැනුම 
වැඩි වූ විට ඔුන්ට වඩා කල්සිකයන් රැකියා ල්බා ෙැනීමට හැකි බවට මතවාෙයක් 
කොදු  ථි ාකේේ, කල්ෝ  බැංකු ලිපි කල්ඛෙවල්ේ අඩංගු නිසා ය.  

ෙැන්, 2020 වෙ විට, අෙ සිටින්කන් උසස් අධයාෙෙය සඳහා කල්ෝ  බැංකුකවන් 
ෙේ ‘උසස් අධයාෙෙ වයාප්තිය හා සංවේධෙය කේෙවේ කිරීම’ (Accelerating 
Higher Education Expansion and Development) කහවේ ‘අකහඩ්’ ෙම් 
ණය වයාෙෘතිකේ අතර මැෙ ය. 2017දී අේසන්  ළ කමම ණය ගිවිසුකමන් 2023 
වෙ විට ල්ං ාකේ උසස් අධයාෙෙය සඳහා රු. බිලියෙ 15.1ක් ෙමණ (ඇ.කඩා. 
මිලියෙ 100ක්) ල්බා ෙැනීමට කයෝජිත ය. විශ්වවිෙයාල්වල්ට කම් වයාෙෘතිකයන් 
ෙහත අරමුණු සපුරාීමට ණය ල්බා ෙත හැකි කේ6:  

1. ආේථි  දියුණුවට මූලි වම වැෙෙේ වෙ විෂය සඳහා ශිෂය ප්රමාණය 
වැඩි රීම 

2. විශ්වවිෙයාල්වල් තේේවය ඉහළ ෙැංීම 
3. විශ්වවිෙයාල් තුළ ෙේකේෂණ, සංවේධෙය සහ ෙකවෝේොෙෙය ඉහළ 

ෙැංීම 

 
5 එච්.ඊ.ටී.සී. මූල්ය එ ඟතාවය (2010) 
6 අකහඩ් වැඩසටහන් ඇෙයීකම් කල්ඛෙය (2017) 
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කමහි කෙවැනි ක ාටස (තේේවය ඉහළ ෙැංීම) යටකේ විෙයාේීන්කේ ඉංග්රීසි 
භාෂාව දියුණු කිරීමට ණය කවන්  ර ඇත. තව ෙ, මුලින් තිබූ ණය වයාෙෘති 
කෙක න් කොඩ ෙො කෙෙ ආ තේේවාරක්ෂණ ෙද්ධධතිය ඉදිරියට කෙෙයාම 
සඳහා, විශ්වවිෙයාල් නිරීක්ෂණය කිරීකම්  ාේයාවලියක් ෙ කම් ණය වයාෙෘතිය 
තුළට ඔේබවා ඇත. තුන්වෙ ක ාටස මීට කෙර විශ්වවිෙයාල්වල්ට ල්බා කොදුන් 
‘සංවේධෙය සඳහා ෙේකේෂණ’ (Development Oriented Research) ෙම් 
ණය වේෙයක් වෙ අතර, ජ්ාති  සංවේධෙය සඳහා වැෙෙේ බවට සැල්ක ෙ 
ෙේකේෂණ වයාෙෘති සඳහා මුෙල් ප්රමාණයක් ෙ කමයින් ල්බා දුණි.  

අකහඩ් මගින් ල්බා දුන් ඇ.කඩා මිලියෙ 100  (රු. බිලියෙ 15.1 ටේ වඩා) ණය 
ප්රමාණය කෙරට වඩා විශාල් ණය මුෙල්කි. තව ෙ, කමම ණය වයාෙෘතිය කල්ෝ  
බැංකුව 2012දී ෙටන් ෙේ ‘ප්රතිඵල් සඳහා වැඩසටහන්’ (Program for Results) 
වේෙකේ ණය වයාෙෘතියකි. එෙම්, ඇ.කඩා මිලියෙ 93  ණය මුෙල් ල්බා ෙැනීමට 
ෙම්, කෙර තීන්දු  ළ ආ ාරය ට ප්රතිඵල් කෙන්විය යුතුය.7 එච්.ඊ.ටී.සී. 
වයාෙෘතිකේ ආ ාරයටම දූෂණ වැල්ැක්ීකම් ක ාන්කද්ධසියක් කමහි ෙ ඇතුල්  ර 
ඇතිමුේ, අකහඩ් වයාෙෘතිකේ වැඩසටහන් ඇෙයීකම් කල්ඛෙයට අනුව, වේ ම් 
ප්රසිද්ධධ කිරීකම් සම්ප්රොයක් රකේ කොමැති ීම නිසාේ, වේ ම් ෙැෙ විමේශෙ හා 
ෙු පිළිබඳ ෙේත ල්බා ෙත කොහැකි ීම නිසා ෙැෙට බල්ෙවතිෙ දූෂණ 
වැල්ැක්ීකම් රාමුකේ සාේථ ේවය මැනීම අසීරු කේ.8   

කල්ෝ  බැංකු ණය වයාෙෘති ල්බා ෙැනීමට මූලි  කේතුව ෙැක්කවන්කන් 
විශ්වවිෙයාල්වල් තිබූ ප්රශ්ෙ සහ විශ්වවිෙයාල්කයන් පිටව යෙ ශිෂයයින්කේ අු 
ොු – එකස්ේ ෙැේෙම් විශ්වවිෙයාල්වල් ‘නිේොෙෙවල්’ ගුණකේ අු ොු – බව 
මම ඉහත කෙන්වා දුනිමි. ෙමුේ කම් සම්බන්ධව කල්ෝ  බැංකු  ථි ාව ෙ  ාල්ය 
සමෙ කවෙස් ී ඇත. 2003දී අේක් වයාෙෘතිය ආරම්භකේදී කල්ෝ  බැංකු 

 
7 එම, 23 
8 එම, 30  
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වාේතාව ට අනුව  ාන්තා උොිධාරීන් වැඩි වශකයන්  ල්ා විෂය හොරෙ නිසා 
ඔුන්කේ රැකියා විරහිතභාවය පිරිමි උොිධාරීන්කේ කමන් කෙගුණයකි.9  ල්ා 
උොිකේ කවළඳකොළ අෙකේ අු බව කමයට කේතු වූ බව කල්ෝ  බැංකුකේ 
විශ්කල්ෂණයයි. ෙමුේ 2010දී එච්.ඊ.ටී.සී ණය වයාෙෘතිය ෙටන් ෙන්ො විට ඔුන් 
කියා සිටිකේ  ල්ා සහ  ළමො රණ උොි කෙකක්ම අෙය අු ී ඇති නිසා, කම් 
උොිධාරීන් කෙකොල්ල්න්ටම රැකියා කසායා ෙැනීමට අසීරු වෙ බවේ, එනිසා ඒ 
උොි කෙ ම සම්බන්ධකයන් යම් ක්රියාමාේෙ ෙත යුතු බවේ ය.10 2017දී අකහඩ් 
ණය වයාෙෘතිය දියේ  රෙ අවස්ථාව වෙ විට කල්ෝ  බැංකු වාේතාවල්ට අනුව 
 ල්ා,  ළමො රණ, සමාජ් විෙයා සහ ස්වාභාවි  විෙයා යෙ සියලු ආ ාරකේ 
උොිධාරීන් රැකියා කවළඳකොකේ එ  විට තරඟ කිරීම නිසා ඔුන්ට රැකියා 
කසායා ෙැනීම ප්රශ්ෙයක් බවේ, එනිසා සියලුම පීඨවල් ඉෙැන්ීකම් ගුණාේම  
භාවය වැඩි කිරීමට අෙ ක්රියාමාේෙ ෙත යුතු බවයි.11 කල්ෝ  බැංකුකවන් ප්රචලිත 
ක රුණු රාජ්ය විශ්වවිෙයාල්වල් අුොු පිළිබඳ  ථි ාව 2003 සිට ෙැන් වෙ විට 
 ල්ා පීඨකේ සිට සියලු පීඨ ෙක්වා වයාප්ත ඇති බව මින් අෙට කෙකන්. එකහේ කම් 
සියලු උොි තේේවකයන් ෙහළ බැසූ බවට සාධ  සහ මූල්ාශ්ර කල්ෝ  බැංකු 
වාේතාවල් ඉදිරිෙේ  ර ෙැත. කවෙේ ආයතෙවල් මූල්ාශ්ර කල්ස නිතරම කල්ෝ  
බැංකු වාේතා උපුටා ෙන්ො නිසා කල්ෝ  බැංකුකේ කමවන් ප්ර ාශ අෙතුරුොය  
 ථි ා කේ. එෙම්, ඔුන්කේ  ථි ාව ප්රසිද්ධධ  ථි ාවක් ීමට ඉඩ වැඩිය. ඒ 
ක කස් කවතේ, කම්  ථි ා ආධාරකයන් රාජ්ය විශ්වවිෙයාල්වල් සියලු පීඨවල්ට 
තම ‘අු ොු’ පිරීමට කල්ෝ  බැංකු මුෙල් ල්බා ෙත හැකි වූ අතර, එමගින් ල්ාංකීය 
විශ්වවිෙයාල් තුළට කෙෝීය තල්කේ තිකබෙ තවේ ල්ක්ෂණ ෙ ඇතුළු විය.  

ඒ සිදු වූ කවෙස් ම් ෙැෙ සා ච්ඡාව ට කෙර, ණය සම්බන්ධ භාෂා භාවිතය 
පිළිබඳව ෙ ක ටි සටහෙක් අවශය ය. මාේ සමෙ  ළ සම්මුඛ සා ච්ඡාවල්දී 

 
9 අේක් වැඩසටහන් ඇෙයීකම් කල්ඛෙය (2003), 4 
10 එච්.ඊ.ටී.සී. PAD (2010), 51 
11 අකහඩ් වැඩසටහන් ඇෙයීකම් කල්ඛෙය (2017), 41 
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ඇතැම්  ථි ාචාේයවරුන් කියා සිටිකේ අේක්, එච්.ඊ.ටී.සී කහෝ අකහඩ් වයාෙෘති 
මගින් ඔුන් කම් ෙන්ො මුෙල් ණයක් බව තමන් කොෙැෙ සිටි බවයි. විශ්වවිෙයාල් 
රැස්ීම්වල්දී කම් ණය වයාෙෘති පිළිබඳ සා ච්ඡා  රෙ අවස්ථාවල් ෙ 
 ථි ාචාේයවරුන් විසින් ඒවා කල්ෝ  බැංකු ‘මුෙල්’ කහෝ ‘ආධාර’ කල්ස 
ආමන්ත්රණය  රෙ බව කෙකන්. ඒ ෙැෙ ණය කල්ස  තා  රන්කෙෝ අල්ෙ 
ප්රමාණයකි. කමය විශ්වවිෙයාල්  ථි ාචාේයවරුන්ට ආකේනි  වූ, ඔුන්කෙන් 
ෙැණ ෙැගුණු වාේ විල්ාශයක් කොකේ. කල්ෝ  බැංකුව ෙ ඔුන්කේ ණය ෙැෙ 
 තා  රන්කන් එකල්සින්ම ය. තම ණය වයාෙෘතිවල්ට අොළ කල්ෝ  බැංකුකේම 
මූල්ය හා  ළමො රණ කල්ඛෙවල් ‘ණය’ (loans) යෙ ෙෙය ඉතා අු 
කවනුකවනුේ, ‘අරමුෙල්’ (funds) සහ ‘ආධාර’ (grants) යෙ ෙෙ වැඩි වශකයනුේ 
භාවිත ක කේ. කමය ප්ර රණාේම ව ඉතා වැෙෙේ කවෙසකි. ‘මුෙල්’ හා ‘ආධාර’ 
කල්ස ණය පිළිබඳ  තා  රද්ධදී ඒ මුෙල් භාවිතය ෙැෙ අෙ සිතෙ ආ ාරය ෙ 
කවෙස් කේ. ලිපිය ආරම්භකේදී මා ඉදිරිෙේ  ළ සිද්ධිකේ ආ ාරයට කල්ෝ  
බැංකුකේ යැය සිතෙ මුෙල්, විශ්වවිෙයාල්වල් අරමුෙල්වල්ට වඩා කවෙස් 
ආ ාරය ට වියෙම් කිරීමට එ   ාරණයක් කම්  ථි ාමය කවෙසයි. කල්ෝ  
බැංකුකවන් ල්ැකබෙ ‘ආධාර’, විශ්වවිෙයාල්වල් ‘මුෙල්වල්ට’ වඩා ොස්ති ාර කල්ස 
කහෝ සුකඛෝෙකභෝගී කල්ස වියෙම් කිරීමට විශ්වවිෙයාල් පුරුදු ී ඇත. උොහරණ 
කල්ස වයාෙෘතිකේ වැඩ ක ාටසක්  ාේයක්ෂම කල්ස ඉටු  ළ බව කෙන්ීමට 
වැඩමුළු සංවිධාෙය කිරීම, ඒවාට  ෑම කේල්ක් ඇතුළු කිරීම, එය ඉස්තරම් කල්ස 
ඇණුම් කිරීම ආදිය ණය වයාෙෘති යටකේ ක කරෙ වැඩ පිළිකවල්හි සාමාෙය 
කෙයකි. තව ෙ, කමම මුෙල් රාජ්ය ණය බරට එ තු කොී, විශ්වවිෙයාල්වල්ටම 
ආෙසු කෙීමට සිදු වූවා ෙම්, ඒ ෙැෙ සිතෙ ආ ාරය කවෙස් ීමට ඉඩ තිකේ.       

කල්ෝ  බැංකු ණය වයාෙෘති ක්රියාේම  කිරීකමන් ඇති වූ ප්රතිෙේතිමය කවෙස් ම් 
එයින් ඍජුවම ණය ල්බා ෙන්ො ආයතෙවල්ට (උොහරණයක් කල්ස 
විශ්වවිෙයාල්) ෙමණක් කොව මුළු උසස් අධයාෙෙ ක්කේත්රයටම අොළ ීම රජ්ය 
හා කල්ෝ  බැංකුව අතර ගිවිසුකම් මෑත ඇති වූ කවෙසකි. කම් කවෙස සහ ාර 
ආයතෙවල්ට (ෙැතකහාේ ණය ල්බාෙන්ො ආයතෙවල්ට) වටහා ෙැනීමට යම් 
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 ාල්යක් ෙත විය හැකි බවේ,12 ඒ එක් ම කම් වැඩසටහන් ක්රියාේම   රෙ 
අවස්ථාව වෙ විට කම් ණය වයාෙෘතිකයන් ල්බා කෙෙ මුෙල් රාජ්ය වියෙම්වලින් 
කවන් ක ාට හඳුොෙැනීමට කොහැකි වෙ බවේ අකහඩ් වයාෙෘතිකේ 
වැඩසටහන් ඇෙයීකම් කල්ඛෙය සඳහන්  රයි.13 එෙම්, රජ්කයන් අධයාෙෙය 
සඳහා කවන්  ළ මුෙල් හා කල්ෝ  බැංකුකවන් දුන් ණය කවන්  ර ෙැනීමට අෙට 
කොහැකි වනු ඇත. ඒ අනුව, ෙැන් ‘කල්ෝ  බැංකු මුෙල්’ හා ‘අකප් මුෙල්’ අතර 
කවෙසක් ෙැත. 

 

තත්තත්තවය ඉහළ න ැංවීලේ ඵ : තත්තත්තව පිළිබඳ කථිකාව සහ 
විශ්වවිද්යා  සමාගේගතකරණය  

2003දී ආරම්භ වූ කල්ෝ  බැංකු ණය වයාෙෘති සමෙ රාජ්ය විශ්වවිෙයාල් තුළ ඇති 
වූ වුහාේම  කවෙස ෙැෙ විශ්කල්ෂණයක් කම් ක ාටකස් ඉදිරිෙේ ක කේ.  

ෙසු ගිය ෙශ  කෙ  තුළ කල්ෝ  බැංකු ණය වයාෙෘති මාේෙකයන් ශ්රී ල්ං ා 
විශ්වවිෙයාල්වල් ඇති වූ විෙේයාසකේ ආ ාර කෙ කි. එ ක් ෙම්, මැනිය හැකි 
කෙයක් කල්ස කොඩ ෙැගුණු තේේව පිළිබඳ  ථි ාව ය. අකෙ , රැකියා-මූලි  
රාජ්ය උසස් අධයාෙෙ ක්කේත්රයක් ය. තේේව පිළිබඳ  ථි ාකේ ක ාටසක් හා 
ප්රතිඵල්යක් කල්ස රාජ්ය විශ්වවිෙයාල් තීව්ර කල්ස සමාෙම්ෙත රණය 
(corporatization) ෙ විය. කෙෞද්ධෙලි  සමාෙම් ආශ්රිත ෙැක්ම හා ක්රියාවලි රාජ්ය 
ආයතෙවල්ට  ාවැදීම ‘සමාෙම්ෙත රණය’ කල්ස හැඳින්කේ. විශ්වවිෙයාල් 
සමාෙම්ෙත රණය වෙ විට අධයාෙනි  ගුණාේම  බව මැනීමට හා එය ප්රගුණ 
කීරීමට අවශය උෙක්රම වයාොර ක්කේත්රකයන් ඈඳා ෙැකන්. ඒ සමෙම අධයාෙනි  

 
12 අකහඩ් වැඩසටහන් ඇෙයීකම් කල්ඛෙය (2017), 33 
13 එම, 52 
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ආයතෙයකින් බල්ාකොකරාේතු වෙ අධයාෙෙයට මුල් තැෙ දීම ක කමන් 
ෙවතී.  

ෙළමු ණය වයාෙෘතිය වූ අේක් තුළින් ම තේේව පිළිබඳ  ථි ාව ෙ, ඒ සඳහා අවශය 
යාන්ත්රණකේ මුල් ක ාටස් ෙ ඉදිරිෙේ  ළ බව කෙවෙ ක ාටකස් අඩංගු ණය 
වයාෙෘතිවල් විස්තර බැලූ විට අෙට කෙනී යයි.  

තේේව පිළිබඳ  ථි ාව තුළ මිනුම් ෙඬු සංසන්ෙොේම  විය යුතුය. එකස් ීමට 
ෙම්, මිනුම් ෙඬු සංඛයාේම  විය යුතුය. එෙම්, මැනිය කොහැකි යැයි අෙට 
හැකඟෙ ගුණයක් මැනිය හැකි කද්ධ ට හරවා, එය ෙණෙය කිරීමට ෙ, ඉන්ෙසු 
අකෙක් ආයතෙ සමෙ එය සැසඳීමට ෙ ක්රියාවලියක් සෑදිය යුතු කේ. සියලුම 
විශ්වවිෙයාල් ෙ, ඒවාකයහි උොිධාරීන් ෙ, එකිකෙ ා සමෙ සැසඳීමට ෙම් 
කම්වාකේ මිනුම් ක්රම ෙ සමාෙ විය යුතු අතර, විශ්වවිෙයාල්වල් වැඩ ක කරෙ 
ආ ාරය ෙ කබාකහෝ දුරට සමාෙ විය යුතු ය. කම් සංසන්ෙෙය කිරීමට, 
විශ්වවිෙයාල්වල් වැඩ ක කරෙ ආ ාරය ෙ සංඛයාේම ව මැනීමට අවශය කේ.  

තව ෙ, තේේව පිළිබඳ  ථි ාව අනුව සියලු සම්ෙේ ඵල්ොයී හා  ාේයක්ෂම කල්ස 
භාවිත  ළ යුතුය. සමාෙම්ෙත රණ දෘේටියට අනුව ඵල්ොයිතාව මනිණුකේ 
භාවිත  රෙ සම්ෙේවල්ට අනුොතව නිේොදිතය ෙණෙය කිරීකමනි. 
විශ්වවිෙයාල් ෙේ  ල් නිේොදිතය වන්කන් උොිධාරීන් ප්රමාණය හා ඔුන්කේ 
ෙැනුම හා හැකියාව වෙ අතර, කමය ෙ, ෙණෙය  රන්කන් සංඛයාේම ව ය.  

ඉහත කී ආ ාරයට විශ්වවිෙයාල්වල් ගුණාේම  බව හා ඵල්ොයිතාව කසායා 
බැීමට, 2003ට ෙසු විශ්වවිෙයාල් විවිධ පියවර ෙේකේ ය. පිරිවැය ඵල්ොයිතාව 
(cost effectiveness) මූල්යමය වශකයන් ෙණෙය කිරීම,  ාේයක්ෂමතාව 
කෙන්ීම සඳහා වාේි  ප්රෙති වාේතා ක්රමයක් ස්ථාෙෙය කිරීම, අධයාෙෙය ෙැෙ 
ෙැඹුරු විවරණයක් අඩංගු කොවෙ අධයාෙෙ විශිේටේව  ථි ාව ට සහභාගී 
ීම,  ථි ාචාේයවරුන්ට හා සිසුන්ට තම  ාේය සඳහා විවිධා ාරකේ (ඇතැම් 
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විට මූල්යමය) දිරිෙැන්ීම් ල්බා දීම කමයින් කිහිෙයකි (ී 2004; ෆිේස් සහ බියේස් 
2002). මුෙල් විෙණෙයට අමතරව විශ්වවිෙයාල්කේ භාවිත වෙ  ාල්ය හා ඉඩ 
ප්රමාණ විෙණෙ කිරීම තවේ උොහරණයකි. නිස් ල්ං ව කහෝ විශ්රාම  ාල්කයන් 
ෙත කිරීමට ඇති හිස් ඉඩ කහෝ උෙයාෙවල්ට කවන් වූ ඉඩ, විශ්වවිෙයාල් අව ාශය 
ඵල්ොයී කල්ස භාවිත කිරීකම් අරමුකණන් ෙංති  ාමර කහෝ ෙරිෙණ  විෙයාොර 
වැනි ‘ප්රකයෝජ්ෙවේ’ ඉඩ බවට හැරීම ෙ ඇතැම් අවස්ථාවල් සිදු කේ. 
 ාේයක්ෂමතාව ෙෙෙම්  ර යම් ශිෂය ප්රමාණය ට ඉෙැන්ීමට අවශය අවම 
 ථි ාචේයවරුන් ප්රමාණය ෙණෙය කිරීම, සිසුන් අු (උොහරණයක් කල්ස 
සිසුන් ෙස් කෙකෙකුවේ කොමැති)  ොඨමාල්ා ෙැවැේීම, මුෙල් උෙයෙ 
ොඨමාල්ා වැඩිකිරීමට විශ්වවිෙයාල් උෙන්දු  රීම ෙ කම් තේේවාරක්ෂණ 
 ාේයාවලිකේ ප්රතිඵල් කේ.  

විශ්වවිෙයාල් ආයතනි  නිරීක්ෂණවල්දී විශ්වවිෙයාල්කේ ඉෙැන්ීම්, ෙේකේෂණ 
ආදිය ගුණාේම  බවින් ඉහළ කොස් ඇති බව කෙන්ීම සඳහා වාේි ව 
ොඨමාල්ාවට බැකඳෙ සිසුන් ප්රමාණය, අොළ සටහන් අන්තේජ්ාල්ය හරහා 
සිසුන්ට ල්බා දුන්කන් ෙ, සීමා වාසි  පුහුණුව සඳහා සහභාගී වූ සිසුන් ප්රමාණය 
වාේි ව වැඩි වූකේ ෙ, වැනි සංඛයාේම  ෙේශ  කෙන්විය යුතුය. ‘කහාඳ’ 
ගුරුවරකයක් හඳුොෙැනීම සිසුන්ට කෙවරක් කොසිතා  ළ හැකි කෙයක් ුවේ 
ගුරුවරයා ‘කහාඳ’ වන්කන් කුමෙ ගුණාංෙ නිසා ෙ යන්ෙ නිේවචෙය කිරීම අසීරු 
ය. ඒ, ඉෙැන්ීකම් නිපුණතාව, සිසුන් ෙැෙ මො අවකබෝධයක් තිබීම වැනි 
ල්ක්ෂණ ගුණාේම  හා පුද්ධෙල්-නිශ්රිත කද්ධ වෙ නිසා ය. ෙමුේ ෙැන් 
විශ්වවිෙයාල්වල් ඇති ී  තිකබෙ තේේවය අනුව කමවැනි ල්ක්ෂණ සල් ා බැීමට 
අව ාශයක් ෙැත. අවම වශකයන් එක් පීඨය   ථි ාචාේයවරුන් සියල්ල්න්මවේ 
එ ම මිම්කමන් මැනීම අවශය ය. එනිසා, ඉෙැන්ීම් ක්රමවල් විවිධේවය 
කොපිළිකෙෙ, ඒ පිළිබඳ විවාෙවලින් ෙවා ඉවේ ී, ඒ කවනුවට ෙංතියට කවල්ාවට 
ෙැමිකණ්ඩ ෙ, නිේකද්ධශිත විෂය මාල්ාවම උෙන්වන්කන් ෙ, වාර මැෙ විභාෙවල් ල්කුණු 
 ල්ට කවල්ාවට ල්බා දුන්කන් ෙ වැනි මිනිය හැකි කොදු කද්ධවලින් 



ප්රවාද 36 (2020) 

68 
 

 ථි ාචාේයවරයාකේ ගුණය හා සාේථ ේවය තක්කස්රු කිරීකම් ක්රමකේෙයක් 
පිහිටුවා ඇත.  

ආයතනි  නිරීක්ෂණවල්දී සියලු කද්ධ කල්ඛෙ ෙත  ර ඔප්පු  ළ යුතු නිසා, ෙසුගිය 
ෙශ  කෙ  තුළ විශ්වවිෙයාල්වල් වාේතා රණයට මූලි  තැෙක් ල්ැබී ඇත. එහි 
ප්රතිඵල්යක් කල්ස සතය වශකයන්ම ඉෙැන්ීම, ඉකෙනීම හා ෙේකේෂණවල් 
ගුණය වැඩි ී ෙ යන්ෙට වඩා එකස් වූ බවට කෙන්විය හැකි වාේතා බිහි කිරීම 
වැෙෙේ ී ඇති අතර, කම් කවනුකවන් විශාල් කේල්ාවක්  ැෙ කිරීම ෙ ෙැන් 
විශ්වවිෙයාල්වල් ෙක්ෙට ල්ැකේ. ෙස් අුරුදු උොයමාේගි  සැල්ැසුම් (strategic 
plans), වාේි  ආයතනි  ක්රියා සැල්සුම් (action plans), වාේි  ප්රෙති 
වාේතා (annual progress reports), චක්රීය ආයතනි  සමාකල්ෝචෙ 
(institutional review) සියල්ල් කම් වාේතා සංස් ෘතිකේ ක ාටසක් සහ එහි 
ප්රතිඵල්යක් ෙ කේ.  

ඒ සමෙම, ල්ාංකීය විශ්වවිෙයාල් හා සංසන්ෙෙය සඳහා ආයතනි  සමාකල්ෝචෙ 
මගින් කේණිෙත කිරීම් සිදුක කේ.14 ශ්රී ල්ාංකීය තේේව විමේශෙය සිදු වන්කන් 
එම විශ්වවිෙයාල් ෙද්ධධතිකේම  ථි ාචාේයවරුන් මගින් වෙ අතර කම්  ේතවයය 
සඳහා විවරණය  රනු ල්බෙ  ථි ාචාේයවරුන්ට විකශ්ෂ කෙීමක් ක කේ. 
විශ්වවිෙයාල්වල් ආයතනි  හා වැඩසටහන් සමාකල්ෝචෙ සඳහා කෙීම් වි.ප්ර.ක ා 
සභාවට කෙවිය යුතු කේ. වැඩසටහන් සමාකල්ෝචෙ (එෙම් උොි ොඨමාල්ා ෙැෙ 
බැීම) සඳහා වි.ප්ර.ක ා සභාවට විශ්වවිෙයාල් මගින් අවම වශකයන් රුපියල් 
මිලියෙවක්වේ කෙවිය යුතු විය.15 ආයතෙය  තේේවය කසායා බැීම 
ආයතෙය තුළම සිදු  ර, ඒ සඳහා කෙීමක් ෙ කිරීකමන් එම තේේව විමේශෙය 

 
14 කමය අකෙක් රටවල් විවිධා ාරයට සිදු ක කේ. උොහරණයක් කල්ස ඇකමරි ා එක්සේ 
ජ්ෙෙෙකේ කබාකහෝ විට තේේව මැණීම සිදුවන්කන් විශ්වවිෙයාල් ෙද්ධධතියට පිට ආයතෙකිනි.  
15 UGC/QAC/IR/01, වි.ප්ර.ක ා සභා ලිපිය (2016 කෙසැම්බේ 20) 
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ෙැටළු සහෙත බව ෙැහැදිලි විය යුතු ෙමුේ, කමය ෙැෙට විශ්වවිෙයාල් ෙද්ධධතියට 
ප්රශ්ෙයක් ී කොමැත.  

යථා  ාල්කේ මුල් බැසකෙෙ ඇති තේේව පිළිබඳ  ථි ාව ඉතා තදින්ම රැකියා 
ප්රගුණකිරීම සමෙ ෙැට ෙැසී ඇත. ඒ අනුව, උසස් අධයාෙෙකයන් ෙසු රැකියාවක් 
ල්බා ෙේකේ ෙැතිෙම් ල්බාෙේ උසස් අධයාෙෙකේ තේේවය ල්ාබාල් එ කි.  
උොිය  මූලි  ෙරමාේථය රැකියාවක් සඳහා පුහුණු කිරීම කල්ස සැල්ක ෙ 
බැවින්, උොිය අතට ෙේ සැණින් සියලු විෙයාේීන්ට රැකියා ල්ැකබෙ බව 
කෙන්ීමටේ විශ්වවිෙයාල්වල්ට ෙැඩි බල්ෙෑමක් ඇත. එච්.ඊ.ටී.සී වයාෙෘතිය 
යටකේ ශ්රී ල්ං ා කයෝෙයතා මාේකෙෝෙකද්ධෂය සෑදුකණ්ඩ සියලු උොි ොඨමාල්ා 
රැකියා කවළඳකොළට අනුයුක්ත කිරීකම් ෙරමාේථකයනුේ, සියලුම රාජ්ය 
විශ්වවිෙයාල්වල් උොි හා කවෙේ ොඨමාල්ා එක් තරාදියකින් මැනීමටේ ය. 
වි.ප්ර.ක ා සභා චක්රකල්ඛ 05/2013 මගින් සියලුම රාජ්ය විශ්වවිෙයාල් කම් තුළ වැඩ 
කිරීම අනිවාේය ක රිණි.  

කම් මාේකෙෝෙකද්ධෂයට අනුව, විශ්වවිෙයාල්වල් සෑම ොඨමාල්ාවක්ම එහි ෙම්  ර 
ඇති ස්ථර 12න් එ  ට අයේ  ය. සෑම ස්ථරය ටම ඊට අනුයුක්ත අධයයෙ 
සම්භාර කහවේ ‘කක්රඩිේ’ ප්රමාණයක් ඇත. උොහරණයක් කල්ස, සියලු විකශ්ෂ 
උොි කක්රඩිේ 120කින් යුක්ත ය. කක්රඩිේ එ   ඉකෙනුම් ධාරිතාව ෙණෙය 
 රනුකේ  ාල්ෙනි  ඉෙැනුම් ෙැය මගිනි (කක්රඩිේ එ ක්  ාල්ෙනි  ඉකෙනුම් 
ෙැය 50කි). එයට, කොේ කියවෙ, ෙංතිකේ ෙත  රෙ, විභාෙයට ලියෙ, අොළ 
විෂය පිළිබඳ සිතෙ කියෙ සියලු  ාල්ය අඩංගු කේ. එෙම්  ාල්ෙනි  ඉෙැනුම් 
ෙැය ෙණෙ යම් ක කෙකු ඉකෙනීමට වැය  රෙ මුළු ෙැය ප්රමාණකේ 
අනුමාෙයයි. එකහේ කමකස් ඉකෙනුම්  ාේයවල්ට වැය ක කරෙ  ාල්ය 
ෙණෙය කිරීම අසීරු ය. එනිසා, විශ්වවිෙයාල්වල් උොි හා අකෙක් ොඨමාල්ාවල් 
සිදුවන්කන්  ාල්ෙනි  ඉකෙනුම් ෙැය ෙණෙය කො ර ොඨමාල්ාවට අවශය 
යැයි සිතෙ කක්රඩිේ ප්රමාණයක් කයාො ෙැනීම ය.  
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රැකියා-මූලි  තේේව පිළිබඳ  ථි ාව තුළ රටට අවශය යැයි සැල්ක ෙ රැකියා 
කෙෝීය තල්යට සුදුසු ඒවා විය යුතු අතර, ඒ සඳහා සුදුසු ම් ල්ැබීමට ඉංග්රීසි ෙැනුම 
හා ෙරිෙණ  තාක්ෂණය පිළිබඳ ෙැනුම අතයවශය බවට උෙ ල්ෙෙය ක කේ. 
කල්ෝ  බැංකු ණය වයාෙෘති තුකෙන්ම විශාල් මුෙල් ප්රමාණයක් ඉංග්රීසි හා 
ෙරිෙණ  තාක්ෂණය ප්රගුණ කිරීමට වැය  රන්කන් කම් නිසා ය. අකහඩ් ණය 
වයාෙෘතිකේ මූලි  අරමුණක් වන්කන් ෙ කම් විකශ්ිත වූ රැකියා කුල් ය, එෙම් 
‘ආේථි මය කල්ස වැෙෙේ විෂය’ වේෙ දියුණු කිරීම ය. කමකස් අේථනිරූෙණය වූ 
රැකියා වේෙ කල්ස ෙරිෙණ , කහෙ, තාක්ෂණ වැනි උොි හඳුොකෙෙ කම් උොි 
ොඨමාල්ා අලුතින් බිහි කිරීමට කහෝ වැඩි දියුණු කිරීමට වි.ප්ර.ක ා සභාව යුහුසුළු ී 
තිකබෙ අතර, කමයට කල්ෝ  බැංකුකවන් ෙමණක් කොව තවේ අන්තේජ්ාති  
ණය කෙෙ ආයතෙවලින් ෙ මුෙල් ල්බා කෙෙ ඇත. ඒ අතරම, කල්ෝ  බැංකුව මගින් 
තේේවකයන් බාල් වූ බවට සැල්ක ෙ  ල්ා,  ළමො රණ, විෙයා වැනි කබාකහෝ 
 ල් සිට ස්ථාපිත උොි ඉංග්රීසි මාධයකයන් ඉෙැන්ීමටේ, ඒවාට ෙරිෙණ  
තාක්ෂණ හැකියාව ඔේබීමටේ විවිධ ක්රකමෝොය ණය වයාෙෘති තුකන්ම තිබිණි. 
අකහඩ් වයාෙෘතිකේ කම් සඳහා ඇ.කඩා මිලියෙ 35ක් වැනි විශාල් මුෙල්ක් කවන් 
 ර ඇත.16  

රැකියා-මූලි  උොියක් බවට ෙේ කිරීමට විෂය මාල්ා ප්රතිසංස් රණ තුලින් වැඩි 
වැඩිකයන් කෙෞද්ධෙලි  අංශය සමෙ සබඳතා ඇති කිරීම, සියලු උොි තුළට සීමා 
වාසි  පුහුණු  ාල්යක් ඇතුළු කිරීම,  ාල්ය ඵල්ොයී කල්ස භාවිත කිරීම සඳහා 
ශිෂයයින් වැඩ  රෙ ෙැය ප්රමාණය ෙණෙය  ර, එම  ාල්ය රැකියා මූලි  
නිපුණතා වේධෙයට කයාමු කිරීම, මාේෙෙත (ඔන්ල්යින්) ොඨමාල්ා 
අනිවාේයකයන් උොිවල්ට ඇතුළු කිරීම වැනි කවෙස් ම් සිදු කිරීම අනිවාේය 
කේ.  

 
16 අකහඩ් වැඩසටහන් ඇෙයීකම් කල්ඛෙය (2017), 22 
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කම් කවෙස් ීකම් මූලි  ෙැටළුව වන්කන් ඒ උොිවල් රැකියා මූලි  බව කොකේ. 
එය මීට වඩා මුල් බැස ෙේ ප්රශ්ෙයකි. ශ්රී ල්ං ා කයෝෙයතා මාේකෙෝෙකද්ධෂය සාො 
තිකබන්කන්ම උොිධාරීන්කේ රැකියා සුදුසු බව වැඩි වෙ ආ ාරයට උොිය හැඩ 
ෙැස්ීමට ය. මාේකෙෝෙකද්ධෂයට අනුව සෑදූ සෑම උොියක්ම ඉකෙනුම් ඵල් ප්රකේෙ 
12ක් සැපිරිය යුතු ය. සෑම උොියකින්ම, තම ොඨමාල්ාවලින් සිසුන්කේ 
විෂය/ෙයායාේම  ෙැනුම, ඒ ෙැනුම සංනිකේෙෙය කිරීකම් හැකියාව, සාමූහි ව 
වැඩකිරීකම් හැකියාව සහ ොය ේවය, ප්රශ්ෙ විසඳීකම් හැකියාව වැනි ගුණාංෙ 
සමෙම, කතාරතුරු භාවිතය සහ  ළමො රණය, ජ්ාල්ෙත රණය, 
 ළමො රණ හා වයවසාය ේව හැකියාවේ වැඩි දියුණු  රෙ බවට ඔප්පු  ළ 
යුතුය. උසස් අධයාෙෙකේ ෙරම ෙරමාේථය ෙැනුම කොඩෙැගීමට වඩා 
වයවසායක්ේවය දියුණු කිරීමේ, රැකියා කවළඳකොළට අවශය ශ්රමි යින් 
නිේොෙෙය කිරීමේ ය. රැකියා කවළඳකොළට සරිල්න්කන් ෙැතැ යි සැල්ක ෙ 
විෂය, කහෝ එකස් සරිල්ෙ බවට කෙන්විය කොහැකි විෂය, ක කමන් ඉවේ ී 
යාමට කමයින් ඉඩ සැල්කස්.  ඉතිහාස විෂය කමයට කහාඳ උොහරණයකි. 
විචාරාේම  කල්ස මිස ‘මා ේ’ එ ට සරිල්ෙ කල්ස ඉතිහාසය ඉෙැන්ීම නිසා 
කහෝ ඉතිහාස විෂය ොසල්වල් ඉෙැන්කවෙ ල්ාබාල් ආ ාරය නිසා කහෝ ඉතිහාස 
විෂයට විශ්වවිෙයාල්කේ ලියාෙදිංචි වෙ සිසුන් ප්රමාණය වාේි ව අු කවමින් 
ෙවතී. ෙැෙට තිකබෙ විෙණෙ ාරී  ථි ාව තව දුරටේ වි ාශෙය ීකම් 
ප්රතිඵල්යක් කල්ස තව වසර කිහිෙය දී ඉතිහාස උොිකේ අොෙතය පිළිබඳ 
තීරණයක් ෙැනීමට විශ්වවිෙයාල්වල්  ල්ා පීඨවල්ට සිදුවනු ඇත. අකෙක් අතට 
සාේථ  කල්ස මා ේ එ ට සරිල්ෙ කල්ස කවෙස් වූ  ල්ා පීඨ අංශයක් වන්කන් 
ආේථි  විෙයා අංශයි. ඉකෙනීකම් මාධයය ඉංග්රීසි බවට හරවා, ආේථි මිතිය වැනි 
රැකියා කවළඳකොළට සුදුසු යැයි සැල්ක ෙ විෂයන් වැඩි ප්රමාණයක් උෙන්වා, 
ආේථි  ප්රතිෙේති විශ්කල්ෂණය හා කද්ධශොල්ෙ අේථ ශාස්ත්රය වැනි විෂයන් අු 
කිරීම කබාකහෝ ආේථි  විෙයා අංශවල් ප්රතිෙේතියක් ී ඇත.  

ල්ාංකීය විශ්වවිෙයාල්වල් කම් කවෙස් ම් සිදුවූකේ ෙසුගිය ෙශ  කෙකක් ුව ෙ, එය 
ශ්රී ල්ං ාවට ආකේනි  විෙේයාසයක් කොකේ. එය ෙවලිබරල්වාෙය සමෙ ෙැතිර 
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ගිය කෙෝීය කවෙකස් ක ාටසකි. ඇකමරි ානු එක්සේ ජ්ෙෙෙය, එක්සේ 
රාජ්ධානිය වැනි රටවල්ේ, ල්තින් අකමරි ාව, අප්රි ාව වැනි  ල්ාෙවල්ේ කම් 
කවෙස් ම් කෙකෙන්ෙට ෙටන් ෙන්කන් ෙශ  කිහිෙය ට කෙර සිට ය. 1980 
ෙශ යට කෙර සිට ල්තින් අකමරි ාකේ හා අප්රි ාකේ රාජ්ය උසස් අධයාෙෙය 
කල්ෝ  බැංකු හා කවෙේ ණය කෙෙ ආයතෙවල් ක ාන්කද්ධසි මත, උසස් 
අධයාෙෙයට වැය ක කරෙ රාජ්ය වියෙම අු  ර විශ්වවිෙයාල් 
කෙෞද්ධෙලි  රණය  රවූ බවේ, ඒ නිසාම ඒ රටවල් සාමාෙය ජ්ෙතාවට ල්බා ෙත 
හැකි උසස් අධයාෙෙය ගුණකයන් අු එ ක් බවට ෙේ ී ඇති බවේ ඒ  ල්ාෙවල් 
අධයාෙෙඥකයෝ කෙන්වා කෙති (ක ාලින්ස සහ කරෝඩ්ස් 2010; කරෞටිෙම් සහ 
කසොරා 2007). මෑත  ාල්කේදී, සමාෙම්ෙත රණය නිසා බ්රිතාෙය හා 
ඕස්කේලියානු විශ්වවිෙයාල්වල්ට සිදු ී ඇති හානිය ෙ එකස්ම වාේතාෙත ී ඇත 
(ෆිේස් සහ බියේස් 2002; එරික්සන්, එරික්සන් සහ කවෝ ේ 2020).   

ෙසු ගිය  ාල්කේ ල්ං ාකේ ෙක්ෙට ල්ැකබෙ රැකියා මූලි   ථි ාව යුකරෝපීය 
උසස් අධයාෙෙ ක්කේත්රකේ ෙැවකතන්කන් වයවසාය ේව  ථි ාවක් කල්ස ය. 
සියලුම යුකරෝපීය උසස් අධයාෙෙ ආයතෙ මගින්  වයවසාය ේවයට අවශය 
හැකියා නිපුණ  ළ, රකේ හා  ල්ාෙකේ වයවසාය ේවය දියුණු  ළ හැකි 
උොිධාරීන් බිහි කිරීම අවශයතාවක් බව 1990 සිට සමාජ්ෙේ වූකේය. ආසියා-
ෙැසිෆික්  ල්ාෙකේ විශ්වවිෙයාල් එක් ී ආසියා-ෙැසිෆික් තේේව ජ්ාල්ය (Asia 
Pacific Quality Network) සාො ෙේකේ ෙ  ල්ාපීය උසස් අධයාෙෙකේ 
තේේවය ඉහළ ෙැංීම සඳහා රැකියා මූලි  අධයාෙෙයක් තැනීමට එ තු ව වැඩ 
කිරීමට ය. කෙෝීය වශකයන් ෙැතිරී ගිය තේේව පිළිබඳ  ථි ාව ෙැණ ෙගින්කන් 
කල්ෝ  බැංකුකවන් බව නිෙමෙය කිරීම අසීරු ය. ෙමුේ, සමහර යුකරෝපීය 
විශ්වවිෙයාල්වල්ටේ, ආසියා-ෙැසිෆික් තේේව ජ්ාල්යටේ, අෙ  ල්ාෙය තුළේ ණය 
ල්බාකෙෙ මූලි  ආයතෙයක් වෙ නිසා, කල්ෝ  බැංකුව ඒ  ථි ාකේ මූල්ාරම්භ  
කොුෙේ, එහි ප්රමුඛ අනුග්රාහ කයක් බව කිව හැ .  
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ලමත නින් එහාට...  

රාජ්ය විශ්වවිෙයාල් සඳහා කල්ෝ  බැංකු ණය ල්බා ෙැනීමේ සමෙ විශ්වවිෙයාල් තුළ 
ඇති වූ සියුම් ෙමුේ ෙැඩි විෙේයාසය පිළිබඳ විග්රහයක් මම කම් ලිපිකේ ඉදිරිෙේ 
 කළමි. විශ්වවිෙයාල් තුළ තේේව හා විෙණෙ  ථි ා ෙැතිරීම, තේේව මිනුම් ෙඬු, 
සමාෙම්ෙත රණය ආදිය අෙ විසින් විකේචෙයකින් කතාරව ණය සමෙම 
විශ්වවිෙයාල් තුළට භාර කෙෙ තිකේ.  කල්ෝ කේ අකෙක්  ල්ාෙවල් අධයාෙෙ 
ඉතිහාසකයන් අෙට කෙකෙන්කන් කමවැනි විෙේයාසවලින් රැකියාවට ෙමණක් 
සීමා කොුණු, කොදුකේ රකේ සියල්ල්න්හට ෙැරිය හැකි, සමාජ් යහෙතට ෙැඹුරු 
උසස් අධයාෙෙයක් කොඩෙැංවිය කොහැකි බවයි. එවැනි අධයාෙෙ ක්කේත්රයක් 
ල්බා ෙැනීමට අෙ ඇතැම් විට ෙැෙටමේ ප්රමාෙ වැඩි විය හැ . කම් අවස්ථාකේ 
අතයවශයම වන්කන් අෙ සියල්ල්න්ම යටේ ී  ඇති සමාෙම්ෙත රණ ක්රියාවලිකේ 
ඉරියේ මාරු  රන්කන් ක කස් ෙ, තවේ ණය ෙන්ෙවා ෙ, ඒ ණය මුෙල් වියෙම් 
වන්කන් කමාෙවාට ෙ, විශ්වවිෙයාල් ෙැනුම මූලි   රෙේ අව ාශ බවට ෙේ 
 රන්කන් ක කස් ෙ වැනි කද්ධ ෙැෙ  ථි ාවක් කොඩ ෙැගීමයි. එකස්ේ ෙැතිෙම්, 
ෙැෙට තිකබෙ විශ්වවිෙයාල් වුහය උු යටිකුරු  රන්කන් ක කස් ෙ යන්ෙයි.   
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