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2019 ජනවාරි මස 02 වන දින 
 

විශ්වවිදයාල උ කුලපල උුවරවන් 

මණ්ඩුාධිුවරවන් 

ආයතන අධ්යක්ෂකවන් 

 

අතුන සම්මත ගිණුම - 2019  

ශීර්ෂ අංක.214 - විශ්වවිදයාල උ ප්රවරුාදන ලක ිෂෂ් සාාව 
 

 

2019 වර්ෂය සඳහා වන විසර්ජන ුනත් ලකටුම්ුත ුාර්ලිලම්්තුව විසි් අනුමත කරන තුන, රජලේ 

සාමානය ලස වාව් අඛණ්ඩව ුවත්වාලෙන යාම සඳහා අතුන සම්මත ගිණුමක් ුාර්ලිලම්්තුව විසි් 

අනුමත කරන ල උදි. 

අතුන සම්මත ගිණුම හරහා වියදම් අවසරය ල උබා දී ඇත්ලත් 2018 වර්ෂලේ ඇස්තලම්්තුවට ඇතුළත් 

වන 2019 වර්ෂය තුළ තවදුරටත් ක්රියාත්මක වන වසඩසටහ්, වයාුිවර සහ විෂය ලක්ත සඳහා 

ුමණක් ලේ. එබසවි් නව කාර්ය මණ්ඩල උ, නව සසුයුම් හා ලස වාව්, ක්රියාකාරකම් සහ වයාුිවර 

සඳහා වන වියදම් දසරිය යුත්ලත් 2019 වර්ෂය සඳහා වන විසර්ජන ුනත් ලකටුම්ුත අනුමත කළ 

ුසුව බව අවධ්ාරණය කරනු ල උසලේ. 
 

අතුරු්භම්මත්ගිණුම්්භාරාාංශය්-2019 
 

(රු.ිෂලිය )                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 
 

මාණ්ඩය/ විනය්

මාතෘමාව 

 
2018්භාංොශෝධිත්

අයවැය්

2018.11.31්ද්ක්වා 

 

2018්   
ො  වැම්බර්්

30්ද්ක්වා්

තථ්ය්වියද්ම් 

විශ්වවිද්යාල ප්

රතිපාාද් ්ොම ිෂන් ්

භාාව්ඉදිරිාත්්මළ්

ඇභ්තොම්් තු්2019 

 
 

අතුන සම්මත 

ගිණුම 2019 

 
පුනරාවර්තන ප්රදාන 

 
34,171 

 
32,777 

 
48,830 

 
15,208 

 
ප්රාග්ධනධ්න ප්රදාන 

 
19,454 

 
13,466 

 
31 ,689 

 
4,600 

 
එමතුව 

 
53,625 

 
46,243 

 
80,519 

 
19,808 

 

ජනවාරි-අලප්ර ල් 2019 (අතුන සම්මත ගිණුම) සඳහා විශ්වවිදයාල උ වශලය් ප්රවරුාදන ලව් ිරීම, 

පුනරාවර්තන ප්රදාන ඇඇමුණුම -I) සහ ප්රාග්ධනධ්න ප්රදාන ඇඇමුණුම - II) හි දක්වා ඇත.   
 

 

 



 

1. අයවැය්භමභ්්කිරීම්-්අතුරු්භම්මත්ගිණුම්2019 

SDG අංක 4 - ගුණාත්මක අධ්යාුනය මත ුදනම්ව ර්ර්මාණය කරන ල උද ප්රධ්ාන ප්රවරුත්වර ක්ලෂ ්ර 

හතරට අනුකූල උව, ඉහත කාල උසීමාව සඳහා අයවසය සකස් ිරීමට විශ්වවිදයාල උසකසස් අධ්යාුන 

ආයතනවලි් ඉල්ල උා සිටිනු ල උසලේ. 

 

 කසස් අධ්යාුනය සඳහා ප්රලේශය  

 කසස් අධ්යාුනලේ ගුණාත්මකාාවය හා අදාළත්වය 

 කළමනාකරණ ුද්ධ්තී්හි ප්රමාණවත් බව 

 ුර්ලේෂණ, නලවෝත්ුාදන හා දසනුම හුවමාන ිරීම 

අතුන සම්මත ගිණුම සඳහා අයවසය ඇස්ලතම්්තු සකස් ිරීලම් දී අනුෙමනය කළ යුතු ආකිවරය 

ලමම චක්රලල්ඛලේ ආකිවර I-VI හි දක්වා ඇත. 

2. රාග්ධන  ්රද්ා ්(CBG) 

අරමුදල් කුලයෝගී කර ෙසනීලම් ප්රෙවරය හා විශ්වවිදයාල උසකසස් අධ්යාුන ආයතන සඳහා වන 

ආලයෝජන සසල උසස්ම සසල උිරල්ල උට ෙර්ිෂ් විශ්වවිදයාල උ සකසස ්අධ්යාුන ආයතන සඳහා ප්රාග්ධනධ්න 

ප්රදාන ලව්කර ඇත. 
 

අ)්ඉදි්කිරීම්්වයාාෘතිප 

දසනට සිදුකරන ඉදිිරීම් වයාුිවර සඳහා ප්රමුඛතා ුදනම මත අරමුදල් ලව් කළ යුතු 

අතර, 2019 ජනවාරි-අලප්ර ල් කාල උ සීමාව තුළ නව ඉදිිරීම් වයාුිවර ආරම්ා ලන කළ 

යුතුය. 
 

ආ)්ොව ත්්භාංවර්  ්වයාාෘතිප 

     ස්ථාවර වත්කම් පුනනත්ථාුනය හා වසඩි දියුණු ිරීම, ස්ථාවර වත්කම් අත්ුත් කර 

ෙසනීම, මානව ප්රාග්ධනධ්න සංවර්ධ්නය සහ ුර්ලේෂණ හා සංවර්ධ්න වයාුිවර සඳහා 

ප්රමුඛතා ුදනම මත විශ්වවිදයාල උසකසස් අධ්යාුන ආයතන මගි් ප්රමාණවත් ුරිදි 

අරමුදල් ලව් කර ෙත යුතුය.  
 

ඇ)්ඉඩම්්භහ්වාහ ්අත්මර්ගැනීම 

ප්රාග්ධනධ්න ප්රදානවලි් ඉඩම් සහ වාහන ිෂල උදී ෙසනීම් සඳහා අරමුදල් ලව් ලන කළ යුතුය. 

ඉඩම් සහ වාහන ිෂල උ දී ෙසනීම් සඳහා ුවත්නා චක්රලල්ඛ විධිවිධ්ාන අනුෙමනය කළ 

යුතුය.   
 

ඈ)්ාශ්චාත්්උාාධි්/්ආචාර්ය්උාාධි්ාාඨමාල පා 

     විශ්වවිදයාල උ කාර්ය මණ්ඩල උලේ ුශ්චාත් කුාධි ස ආචාර්ය කුාධි ුාාමාල උා සඳහා 

විශ්වවිදයාල උ ප්රවරුාදන ලක ිෂෂ් සාාවසමානව ශාස්්ර  සහ සමාජ විදයා  පිබඳබඳ කසස් 

අධ්යයන සඳහා ූ  ජාවරක මධ්යස්ථානය (NCAS) විසි් ප්රවරුාදන සුයනු ල උබන අතර 

විශ්වවිදයාල උසකසස් අධ්යාුන ආයතන ලමම කාර්යය සඳහා ප්රාග්ධනධ්න ප්රදාන්මගි් මුදල් 

ලව් ලන කළ යුතුය. විශ්වවිදයාල උසකසස් අධ්යාුන ආයතන විසි් ුවත්වනු ල උබන 

ුශ්චාත් කුාධි වසඩසටහ් ුශ්චාත් කුාධි වයාුිවරවලි් කත්ුාදනය කරන ල උද 

ආදායලම්  මූල උයනය කළ යුතුය.   

 

 



3. 2016-2018්අයවැය්ොයෝජ ා්ඉදිරියට්ොග ්යාම 

2016-2018 අයවසය ලයෝජනා මගි් ක්රියාත්මක කරන ල උද වයාුිවර අඛණ්ඩව ක්රියාත්මක ිරීම 

සඳහා ුමණක් විශ්වවිදයාල උ ප්රවරුාදන ලක ිෂෂ් සාාව මගි් අරමුදල් ලව් කරනු ල උසලේ. 

විශ්වවිදයාල උ ප්රවරුාදන ලක ිෂෂ් සාාව විසි් අදාළ වයාුිවරවල උ කාර්ය සාධ්නය ුදනම් කර 

ෙර්ිෂ්, ජනවාරි - අලප්ර ල් කාල උ සීමාව තුළ අරමුදල් මුදාහසීම පිබඳබඳව සල උකා බල උනු ල උසලේ. 
 

අ)  විශ්වවිදයාල උවල උ තාක්ෂණ ඨ ා පිහිටුමම - න.ිෂ. 932  

ආ) වවදය ඨ ාය පිහිටු මම - ශ්රී ල උංකා වයව විශ්වවිදයාල උය - න.ිෂ.150  

ඇ) ජාතය්තර ීරර්වරමත් විත්තීය ආයතන සමෙ ප්රතීතනය දිරිමත් ිරීම - න.ිෂ. 4.5 

ඈ) දත්ත විදයාව, දත්ත විශ්ලල්ශනය, ආයුෙණක අධ්යයන වයාුාර විශ්ලල්ශනය සඳහා 

අවශය ුහසුකම් ල උබා දීම - ලක ළව විශ්වවිදයාල උය - න.ිෂ.70.5  

ඉ) නමන ුහසුකම් සහිත පුස්තකාල උයක් හා ලත රතුන මධ්යසථ්ානයක් ස්ථාපිත ිරීම - වේර්යා 

මණ්ඩුය - න.ිෂ 60  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 

ඉහත අංක 03 (අ) සිට ඇඉ) හි දක්වා ඇවර ප්රවරුාදන යටලත් විශ්වවිදයාල උ ප්රවරුාදන ලක ිෂෂ් 

සාාව නව වයාුිවර මුල උයනය කරනු ලන ල උසලේ. 
 

4. ආසියානු්භාංවර්  ්බැාංකු්ආ ාර්වයාාෘතිප 

ශ්රී ල උංකා රජරට විශ්වවිදයාල උලේ, සබරෙමු විශ්වවිදයාල උලේ සහ කසළය ය විශ්වවිදයාල උලේ තාක්ෂණ 

ඨ ා ආසියානු සංවර්ධ්න බසංලපව විසි් මූල උයනය ිරීමට ලයෝජනා කර ඇත. ලමම වයාුිවර 

ක්රියාත්මක ිරීම සම්බ්ධ්ලය් නෙර සසල උසුම්, ජල උසම්ුාදන හා කසස් අධ්යාුන අමාතයංශලේ 

ලල්කම් සමඟ සාකච්ඡා කරන ලල උස අදාළ විශ්වවිදයාල උවල උට කුලදස් ලදනු ල උසලේ. 

 

5. පු රාවර්ත ්වියද්ම්්රද්ා ්(RBG) 

විශ්වවිදයාල උ ප්රවරුාදන ලක ිෂෂ් සාාව අනුමත කළ අරමුදල් ක්රමලේදය සහ විශ්වවිදයාල උසකසස් 

අධ්යාුන ආයතන මගි් ඉදිරිුත් කරන ල උද ඇස්තලම්්තු මත ුදනම්ව, ජනවාරි - අලප්ර ල් 2019 

සඳහා පුනරාවර්තන වියදම් ප්රදාන ජාවරක අයවසය ලදුාර්තලම්්තුව විසි් ලව් කර ඇත.  
 

6. සිසු් ොග්ධන්ශිනයා ාර්හා්මහොා ළ්භඳහා්අරමුද්ල්්ල පබා්දීම - ාාණ්ඩාගාර්ද්ායමත්වය 

දසනට ුවවරන චක්රලල්ඛ මගි් ර්යම කර ඇවර ුරිදි ිෂෂයාධ්ාර ලෙමම් ප්රවරපුර්ණය ිරීලම් ඉල්ීමම් 

මාසිකව විශ්වවිදයාල උ ප්රවරුාදන ලක ිෂෂ් සාාව ලවත ඉදිරිුත් කරන ලල උස විශ්වවිදයාල උ සකසස් 

අධ්යාුන ආයතනවලි් ඉල්ල උා සිටිනු ල උසලේ.   
 

මහලු ළ ිෂෂයත්ව ලෙමම සහ මහලු ල උ ිෂෂයත්ව සඳහා වන ාාණ්ඩාොරලේ දායකත්ව මුදල් 

ර්දහස් ිරීම සඳහා කුලදස්, විශ්වවිදයාල උ ප්රවරුාදන ලක ිෂෂ් සාාව ස මහලු ළ ාාර අරමුදල උ 

විසි් ර්යිෂත කාල උලේ දී දසනුම් ලදනු ල උසලේ. 
 

ලම් සම්බ්ධ්ලය් වසඩිදුර ුසහසදිලි ිරීම් අවශය නම් කනණාකර 011-2123485 යන දුරකථන 

අංකලය් විශ්වවිදයාල උ ප්රවරුාදන ලක ිෂෂ් සාාලේ ලජයෂ්ා සහකාර ෙණකාධිකාී මගි් ල උබා 

ෙත හසිරය. 
 
 

7. ාශ්චාත්්උාාධි්ආයත ්භඳහා්අරමුද්ල් 

කත්ුාදිත ආදායලම් අයවසය මූල උයනය ිරීමට ුශ්චාත් කුාධි ආයතනවල උට ලමයි් කුලදස් 

ලදනු ල උසලේ. ප්රාග්ධනධ්න වයාුිවර අධීක්ෂණ කිෂටුව ර්ර්ලද්ශ කරන ල උද මධ්ය කාීමන වසඩසටහ් 

සහ විශ්වවිදයාල උ ප්රවරුාදන ලක ිෂෂ් සාාලේ අනුමසවරය ුදනම් කර ෙර්ිෂ් ප්රාග්ධනධ්න අරමුදල් 

ලව් කරනු ල උසලේ. 
 



ුශ්චාත් කුාධි ආයතනය සඳහා පුනරාවර්තන වියදම් ප්රදාන ලව් ිරීම සිදු කරනු ල උබ්ල් 

විශ්වවිදයාල උ ප්රවරුාදන ලක ිෂෂ් සාාව විසි් අනුමත කර ඇවර ඔවු්ලග්ධන ස්ථීර ලස වක සංඛයා 

තනතුන මත ුදනම් ලේ.   
 

ලකලස  ලවතත්, ුශ්චාත් කුාධි ආයතන වසර 2020 වන විට ස්වයං මූල උයකරණය කළ යුතු අතර, 

ඒ සඳහා කුායමාර්ගික සසල උසස්මක් සකස් ිරීම සඳහා කටයුතු කළ යුතුය. 
 

8. ොා දු්මාර්ොගෝාොේශ 

අ) 1971 අංක 38 දරන මුදල් ුනලත් 8(2)(ආ) වේවරය ප්රකාරව, න.500, 000/- ට වසඩි ප්රාග්ධනධ්න 

වියදමක් දසීමට ලුර මුදල් විෂයාාර අමාතයවරයාලග්ධන අනුමසවරය සහ ලර්ීයය අමාතයවරයාලග්ධන 

එකඟතාවය ල උබා ෙත යුතුය. එබසවි්, විශ්වවිදයාල උසකසස් අධ්යාුන ආයතනවල උ අයවසය සහ 

ප්රාග්ධනධ්න වියදම් වසඩසටහන සඳහා ෙන මුදල් අමාතයවරයාලග්ධන අනුමසවරය ල උබා ෙසනීම සඳහා 

විශ්වවිදයාල උ ප්රවරුාදන ලක ිෂෂ් සාාව ලවත ඉදිරිුත් කරන ලම් විශ්වවිදයාල උසකසස ්

අධ්යාුන ආයතනවලි් ඉල්ල උා සිටිනු ල උසලේ.   

 

ආ) කනණාකර ආමෘතිපය් I-VI අනුව් භමභ්් මර ් ල පද්් අයවැය් ොල්ඛ ොේ් මෘදු් පිටාත 2019 

ජනවාරි මස 07 දින ලහෝ ඊට ලුර budget@ugc.ac.lk විදුත් ලිපිනයට ලය මු  කර්න. 
 

ඇ) අයවසය ලල්ඛනලේ දිඩ පිටුතක් හා එහි තවත් පිටුතක්, අධ්යක්ෂ ලජනරාල්, ජාවරක අයවසය 

ලදුාර්තලම්්තුව, මහා ාාණ්ඩාොරය යන ලිපිනය ලවත  2019 ජනවාරි මස 07වන දින ලහෝ 

ඊට ලුර ඉදිරිුත් කරන ලම් ඔලබ් ඉල්ල උා සිටිනු ල උසලේ. 

 

ඈ) ලපමන ලහ තුවක් යටලත් වුවද, විශ්වවිදයාල උ ස කසස් අධ්යාුන ආයතන විසි් සම්මත ආකිවර 

ලවනස් ලන කළ යුතුය. 
 

ඉ) ලමම චක්රලල්ඛය හා ඒ සමඟ ඇවර සියුමම ඇමුණුම් www.ugc.ac.lk මගි් බාෙත කර ෙත 

හසිරය. 
 

ඊ)  ලම් සම්බ්ධ්ලය් වසඩිදුර ුසහසදිලි ිරීම් අවශය ව්ල් නම් කනණාකර 011-2685021 යන 

දුරකථන අංකලය් විශ්වවිදයාල උ ප්රවරුාදන ලක ිෂෂ් සාාලේ ෙණකාධිකාී ලහෝ 011-

2123490 යන දුරකථන අංකලය් ලජයෂ්ා සහකාර ෙණකාධිකාීසඅයවසය විමසන ලම් 

දසනුම් ලදමු. 

 

අ.කලළ    මහාචාර්ය්ොම හා් ්ද්්සිල්වා  

                සාාුවර 

 

 

පිටුත් : 

             1. ලල්කම්ස නෙර සසල උසුම්, ජල උසම්ුාදන හා කසස් අධ්යාුන අමාතයාංශය 

             2. අධ්යක්ෂ ලජනරාල් - ජාවරක අයවසය ලදුාර්තලම්්තුව 

             3. කු සාාුවරස විශ්වවිදයාල උ ප්රවරුාදන ලක ිෂෂ් සාාව 

             4. ලල්කම්ස විශ්වවිදයාල උ ප්රවරුාදන ලක ිෂෂ් සාාව 



 5. විශ්වවිදයාල උ ලල්ඛකාධිකාීවන්/ මණ්ඩුස ආයතනවල උ ලජයෂ්ා සහකාර 

ලල්ඛකාධිකාීවන් ස සහකාර ලල්ඛකාධිකාීවන්   

6. ෙණකාධිකාීස විශ්වවිදයාල උ ප්රවරුාදන ලක ිෂෂ් සාාව 

7. විශ්වවිදයාල උ මූල උයාධිකාීවන්/ මණ්ඩුස ආයතනවල උ ලජයෂ්ා සහකාර මූල උයාධිකාීවන් 

ස සහකාර මූල උයාධිකාීවන් 

8. ඉංජිල්නස යටිතල උ ුහසුකම් සංවර්ධ්න අංශය/ විශ්වවිදයාල උ ප්රවරුාදන ලක ිෂෂ් සාාව  

9. ලජයෂ්ා සහකාර ෙණකාධිකාී /විශ්වවිදයාල උ ප්රවරුාදන ලක ිෂෂ් සාාව 

10. අාය්තර විෙණකසවිශ්වවිදයාල උ ප්රවරුාදන ලක ිෂෂ් සාාව 

11. විෙණකාධිුවර 

12. රජලේ විෙණක අධිකාී/ විශ්වවිදයාල උ ප්රවරුාදන ලක ිෂෂ් සාාව 

13. විශ්වවිදයාල උ රජලේ විෙණක අධිකාීවන් 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ඇමුණුම I 

අතුරු්භම්මත්ගිණුම්-2019 

ශීර්නය්-්214්විශ්වවිද්යාල ප්රතිපාාද් ්ොම ිෂන් ්භාාව 

භාරාාංශය්-්පු රාවර්ත ්රද්ා  

 

 

 විශ්වවිද්යාල පය/ආයත ය ජ වාරි-්අොරේල්්191  

 
රු.’000 

1 ලේරාලදය ය විශ්වවිදයාල උය  2,347,000 

2 ලක ළව විශ්වවිදයාල උය  I ,390,000 

3 ශ්රී ජයවර්ධ්නපුර විශ්වවිදයාල උය  
- 

I ,340,000 

4 කසල උය ය විශ්වවිදයාල උය  I ,290,000 

5 ලම රටුව විශ්වවිදයාල උය  933,000 

6 යාුනය විශ්වවිදයාල උය ස වව්නියා මණ්ඩපය I ,066,000 

7 නහුණ විශ්වවිදයාල උය  1 ,467,000 

8 ශ්රී ල උංකා විවිත විශ්වවිදයාල උය  550,000 

9 නසලෙනහිර විශ්වවිදයාල උය, ශ්රී ල උංකාව 494,000 

10 ශ්රී ල උංකා අග්ධනර්දිෙ විශ්වවිදයාල උය   376,000 

11 ශ්රී ල උංකා රජරට විශ්වවිදයාල උය  585,000 

12 ශ්රී ල උංකා සබරෙමුව විශ්වවිදයාල උය 527,000 

13 ශ්රී ල උංකා වයව විශ්වවිදයාල උය  480,000 

14 ඌව ලවල්ල උස්ස විශ්වවිදයාල උය 286,000 

15 ලසෞ්දර්ය කල උා විශ්වවිදයාල උය  343,000 

16 ත්රිලපණාමල උය මණ්ඩුය 1 1 0,000 

17 වවදය විදයා ුශ්චාත් කුාධි ආයතනය  47,000 

18 කිෂිකර්ම ුශ්චාත් කුාධි  ආයතනය  20,000 

19 පුරාවිදයා ුශ්චාත් කුාධි  ආයතනය 27,000 

20 විදයා ුශ්චාත් කුාධි  ආයතනය 6,000 

21 ුාලි හා ලබෞද්ධ් අධ්යයනය පිබඳබඳ ුශ්චාත් කුාධි ආයතනය 20,000 

22 කළමනාකරණය පිබඳබඳ ුශ්චාත් කුාධි ආයතනය - 

23 ඉංග්රීසි ුශ්චාත් කුාධි ආයතනය 8,000 

24  මානව ශාස්්ර හා සමාජ විදයා ුශ්චාත් කුාධි ආයතනය  11 ,000 



25 ලද්ශීය වවදය විදයායතනය  170,000 

26 මානව සම්ුත් අභිවර්ධ්න ආයතනය  27,000 

27 ලක ළව විශ්වවිදයාල උයීය ුරිෙණක අධ්යයනායතනය 115,000 

28 ෙම්ුහ වික්රමාරච්ි  ආයුර්ලේද විදයායතනය  I 07,000 

29 ලම රටුව විශ්වවිදයාල උලේ තාක්ෂය ක විදයායතනය 1 35,000 

30 ජාවරක පුස්තකාල උ හා විඥාුන අධ්යයන ආයතනය 6,000 

31 වජව රසායන, අනුක වජව විදයා හා වජව තාක්ෂණ 
ආයතනය  

 
24,000 

32 ස්වාිෂ විපුල උාන්ද ලසෞ්දර්ය අධ්යයනායතනය 80,000 

33 මානව ශාස්්ර හා සමාීයය විදයා කසස් අධ්යාුනය සඳහා ූ  ජාවරක 
මධ්යස්ථානය  

 
6,000 

34 ලක ළව විශ්වවිදයාීමය කිෂි - තාක්ෂය ක සහ ග්රාමීය ය විදයා 
ආයතනය  

15,000 

35 විශ්වවිදයාල උ ප්රවරුාදන ලක ිෂෂ් සාාව  800,000 

 එකතුව 15,208,000 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ඇමුණුම II 

අතුරු්භම්මත්ගිණුම්-2019 

ශීර්නය්-්214්විශ්වවිද්යාල ප්රතිපාාද් ්ොම ිෂන් ්භාාව 

භාරාාංශය්-්රාග්ධන  ්රද්ා  

 

 විශ්වවිද්යාල පය/ආයත ය ජ වාරි-්අොරේල්්191  

 
රු.’000 

1 ලේරාලදය ය විශ්වවිදයාල උය  
- -- -     

 
275,000 

2 ලක ළව විශ්වවිදයාල උය  250,000 

3 ශ්රී ජයවර්ධ්නපුර විශ්වවිදයාල උය  240,000 

4 කසල උය ය විශ්වවිදයාල උය  250,000 

5 ලම රටුව විශ්වවිදයාල උය  240,000 

6 යාුනය විශ්වවිදයාල උය ස වව්නියා මණ්ඩපය 270,000 

7 නහුණ විශ්වවිදයාල උය  200,000 

8 ශ්රී ල උංකා විවිත විශ්වවිදයාල උය  30,000 

9 නසලෙනහිර විශ්වවිදයාල උය, ශ්රී ල උංකාව 1 50,000 

10 ශ්රී ල උංකා අග්ධනර්දිෙ විශ්වවිදයාල උය   120,000 

11 ශ්රී ල උංකා රජරට විශ්වවිදයාල උය  2 1 0,000 

12 ශ්රී ල උංකා සබරෙමුව විශ්වවිදයාල උය 1 80,000 

13 ශ්රී ල උංකා වයව විශ්වවිදයාල උය  150,000 

14 ඌව ලවල්ල උස්ස විශ්වවිදයාල උය 135,000 

15 ලසෞ්දර්ය කල උා විශ්වවිදයාල උය  120,000 

16 ත්රිලපණාමල උය මණ්ඩුය 135,000 

17 වවදය විදයා ුශ්චාත් කුාධි  ආයතනය  1 28,000 

18 කිෂිකර්ම ුශ්චාත් කුාධි ආයතනය  5,000 

19 පුරාවිදයා ුශ්චාත් කුාධි  ආයතනය 5,000 

20 විදයා ුශ්චාත් කුාධි  ආයතනය 10,000 

21 ුාලි හා ලබෞද්ධ් අධ්යයනය පිබඳබඳ ුශ්චාත් කුාධි ආයතනය 25,000 

22 කළමනාකරණය පිබඳබඳ ුශ්චාත් කුාධි ආයතනය - 

23 ඉංග්රීසි ුශ්චාත් කුාධි ආයතනය - 

24  මානව ශස්්ර හා සමාජ විදයා ුශ්චාත් කුාධි  ආයතනය  5,000 



25 ලද්ශීය වවදය විදයායතනය  12,000 

26 මානව සම්ුත් අභිවර්ධ්න ආයතනය  3,000 

27 ලක ළව විශ්වවිදයාල උයීය ුරිෙණක අධ්යයනායතනය 30,000 

28 ෙම්ුහ වික්රමාරච්ි  ආයුර්ලේද විදයායතනය  41 ,000 

29 ලම රටුව විශ්වවිදයාල උලේ තාක්ෂය ක විදයායතනය 3,000 

30 ජාවරක පුස්තකාල උ හා විඥාුන අධ්යයන ආයතනය 500 

31 වජව රසායන, අනුක වජව විදයා හා වජව තාක්ෂණ 
ආයතනය  

4,000 

32 ස්වාිෂ විපුල උාන්ද ලසෞ්දර්ය අධ්යයනායතනය 1 5,000 

33 මානව ශාස්්ර හා සමාීයය විදයා කසස් අධ්යාුනය සඳහා ූ  ජාවරක 
මධ්යස්ථානය  

 
1 9,500 

34 ලක ළව විශ්වවිදයාීමය කිෂි - තාක්ෂය ක සහ ග්රාමීය ය විදයා 
ආයතනය  

9,500 

35 විශ්වවිදයාල උ ප්රවරුාදන ලක ිෂෂ් සාාව  112,500 

 විශ්වවිදයාල උවල උ තාක්ෂණ ඨ ා පිහිටුමම 932,000 

 නව ුාාමාල උා හඳු්වා දීම සඳහා යටිතල උ ුහසුකම් සසුයීම 
(වවදය ඨ ාය - ශ්රී ල උංකා වයව විශ්වවිදයාල උය ඇ1 අදියර) 

150,000 

 ජාතය්තර ීරර්වරමත් විත්තීය ආයතන සමෙ ප්රතීතනය දිරිමත් 
ිරීම 

4,500 

 දත්ත විදයාව, දත්ත විශ්ලල්ශනය, ආයුෙණක අධ්යයන වයාුාර 
විශ්ලල්ශනය සඳහා අවශය ුහසුකම් ල උබා දීම - ලක ළව 
විශ්වවිදයාල උය  

70,500 

 නමන ුහසුකම් සහිත පුසත්කාල උයක් හා ලත රතුන 
මධ්යස්ථානයක් ස්ථාපිත ිරීම - වේර්යා මණ්ඩුය 

60,000 

 එකතුව 4,600,000 

 


