
රුහුණ විශව්විද්යාලයීය අ ්යන්තර  ිෂ්යයිනන්ත ෙවර ෙන්තවාසිකාගා  පහසුකම් ලයීබාදීම සඳහා 

වන නිර්ණාඅක 

1. පවතින සියඵම ශිෂ්ය ේවවසසිාසාස   ඳහස ේවවසසිාසාස  පහසුාම් ලබසදිේම්දී පළමු ව    හ අව ව 

ව   සිසුවට ප්රමුඛතසවය ලබසේෙනු ලබන අත   මිපුර්ණ ේවවසසිාසාස  පහසුාම්වලිව 80% ා 

ප්රතිශතයක් ේමම ව   ේෙේාහි සිසුව  ඳහස ේවවා නු ලබයි. 

 

2.  සමසනය පපසි  හෙස නු ලබන සිසුවේේ ේෙවන ව   හස විේශේෂ්ේේදි පපසි  හෙස නු ලබන සිසුවේේ ේෙවන 

හස තුවවන ව    ඳහස විේශේෂ් ේහේතුව මත (ආර්ථිා අපහසුතස, මව පියස ජිවතුව අත  ේනොසිටිම, ේ ෝගී 

තත්ත්වයව) ේවවසසිාසාස හිමිවිය යුතු යයි ාමිටුව මගිව ති ණය ා නු ලබන සිසුව ේවත ලබසදිම  ඳහස 

ේවවසසිාසාස  පසුාම් වලිව 15%ා ප්රතිශතයක් ේවව ා නු ලබයි. 

 

ේමම සිසුව ේප  ව  වල අධ්යයන ාටයුතු  තුටුෙසයා ේල  ිමමා  තිියය යුතු අත  විනය විේ ෝී  ාටයුතු 

වලට  ම්බවධ්ව ෙඩුවම් ේහෝ අවවසෙ ලැබී ේනොතිියය යුතුය. 

 

( ැ.යු. එේ ේ වුවත් අෙසල 30km ෙක්වස පළමු හස අව ව ව   සිසුවට ේවවසසිාසාස  පහසුාම් ලබසදීේමව 

පසුව තව  දු ටත් ේවවා න ලෙ 80% හි ඉඩ පහසුාම් ඉතිරි වවේව නමි එම ඉඩ   ප්රමසණය ේෙවන හස 

ේතවන ව  වල සිසුවට ලබසදිය යුතු අත  ේවවසසිාසාස  ඉඩ සිසුව ඇතුලත් කිරිමකිව ේතො ව පු ප්පසඩුව 

තබස ාැිමම ේනොාල යුතුය.) 

 

3. ක්රීඩස පෙනමිව හස ේවනත් විේශේෂ් ාරුණු මත (පිඨ ශිෂ්ය  ගාම්වල ප්රධ්සන තනතුරු   වන  භසපති, පප 

 භසපති, ේේාම්,  ග ්ාස ා, ාිමෂ්්ඨ භසණ්ඩසාසරිා යන තනතුරු ෙ න සිසුවකු වීම) පෙනම්ව ාමිටුව 

මගිව ේවවසසිාසාස  ලබසදිය යුතු යයි තී ණය ා නු ලබන සිසුව ේවනුේවව ේවවසසිාසාස  

පහසුාම්වලිව  % ක් ේවව ා නු ලැේේ. 

 

(ක්රීඩස පෙනමිව ේවවසසිාසාස  පහසුාම් ලබස ාැනීම  ඳහස විශ්වවිෙයසලය ය ාණ්ඩසයම අෙසල වර්ෂ්ය  ඳහස 

ිමේයෝජනය ා නු ලබන බව ක්රීඩස අධ්යක්ෂ් ිමර්ේ ශය මත අයදුම්පත් ඉදිරිපත් ාළයුතුය) 

. 

4. එක් එක් අධ්යයන වර්ෂ්ය  ඳහස එක් එක් පීඨේයහි අධ්යයන වර්ෂ්ේයහි ශිෂ්ය  ගඛයසව පෙනම් ා  ාිමමිව 

එම වර්ෂ්ය තුලදී එක් එක් පීඨේයහි අධ්යයන වර්ෂ්යව  ඳහස ේවවසසිාසාස  පසුාම් ලබසේෙනු ලබන සිසුව 

 ගඛයසව තී ණය ාළ යුතු අත  ේම්   ඳහස ාමිටු අනුමැතිය ලබසාත යුතුය. 

 

5.  ැම අධ්යන වර්ෂ්යාම අධ්යන ාටයුතු ආ ම්භ විමට අවම වශේයවම ාට ේප  ේවවසසිාසාස  පහසුාම් 

 ැපයිම  ඳහස ෙැවවිම් පුවරුවල ප්රෙර්ශනය කිීමම මගිව අයදුම්පත් ාැෙවිය යුතු අත  ප්රථමම ව    ඳහස 

ප්රේේශ ලියසපදිගචිය  මාම අයදුම්පත් ාැෙවීම සිදු ාල යුතුය. 

 

6. ේවවසසිාසාස  පහසුාම් ලබසදීම සුදුසුාම් ලැබු ශිෂ්ය නසමේේඛන පිළිබෙ අෙසල අධ්යයන වර්ෂ්ය ආ ම්භ 

වීමට අවම වශේයව  තියාට ේප  ෙැවවීම් පුවරුවල ප්රෙර්ශනය ාළ යුතු අත  ප්රථමම ව   සිසුව  ඳහස 

ේවවසසිා පහසුාම් හිමිාම් ලැබීම ේහෝ ේනොලැියම ලිඛිතව සිසුව ේවත ෙවවස යැවිය යුතුය. 

 

7. පහත ෙක්වස ඇති ලකුණු දීේම් ක්රමයාට යටත්ව 004  වර්ෂ්ේේ සිට ශිෂ්ය ේවවසසිාසාස  පහසුාම් ලබසදිම 

 ඳහස ේත්රිම සිදුාළ යුතුය. 

කරුණ ෙවන්තක නු ලයීබන ලයීකුණු ප්රතිශශරඅ 

දු  ප්රමසණය පෙනම්ව 55% 

ආර්ථිා ේහේතු  ඳහස 25% 

ේෙමසපියව  ම්බවධ් විේශේෂ් තත්ත්වයව  ඳහස 10% 

 ේහෝෙ   ේහෝෙරියව  ම්බවධ් විේශේෂ් තත්ත්වයව 
 ඳහස 

10% 

 

7.1 ආර්ථිා මටිටම් පෙනම්ව ලකුණු ලබසදීම පහත පරිදි සිදුාළ යුතුය. 

දු  ප්රමාණඅ (km) ෙවන්තක න ලයීද් උපරිම ලයීකුණු 

200km හස ඊට වැඩි    

199km – 150km 50 

149km – 100km 45 

99km – 70km 40 

69km – 40km 35 

39km – 30km 30 



 

 

7.2 ආර්ථිා මටිටම් පෙනම්ව ලකුණු ලබසදීම පහත පරිදි සිදුාළ යුතුය. 

වර්ෂික ආද්ාඅම (රුපිඅල්) ලයීකුණූ ප්රමාණඅ 

30,000 ට අඩු ( මෘ ි ලසභී) 25 

30,001–70,000  20 

50,001–100,000  15 

100,001–200,000 10 

200,001–300,000 7 

300,001–400,000 5 

 

7.3 ේෙමසපියව  ම්බවධ් විේශේෂ් ාරුණු පෙනම්ව ලකුණු ලබසදිම පහත පරිදි සිදුාළ යුතුය. 

කාණ්ඩඅ ෙවන්තක න ලයීද් උපරිම ලයීකුණු 

ේෙමේපියව ේෙේෙනසම ජිවතුව අත  නැති 10 

මව ේහෝ පියස ජිවතුව අත  නැති 07 

මව ේහෝ පියස රැකියසවක් ාළ ේනොහැකි ආබසි ත /  
ේ ෝගී තත්ත්වේයව පසුවීම 

05 

 

 

7.4  ේහෝෙ   ේහොෙරියව  ම්බවධ් විේශේෂ් ාරුණු පෙනම්ව ලකුණු ලබස දීම. 

කාණ්ඩඅ ෙවන්තක න ලයීද් උපරිම ලයීකුණු 

විශ්වවිෙයසල යන  ේහෝෙ   ේහෝෙරියව  ඳහස  
 එක් අේයක්  ඳහස ලකුණු   බැගින්ත පපරිම   

ලකුණු 10 

පස ේ  යන  ේහෝෙ   ේහෝෙරියව  ඳහස 
එක් අේයක්  ඳහස ලකුණු 3.  බැගින්ත පපරිම  
ලකුණු 7  

ආබසි ත ේහෝ විේශේෂ් අ ිමප තිේබන  ේහෝෙ  
 ේහොෙරියව සිටිම 
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