
 

රුහුණ විශව්විද්යාලයීය අ ්යන්තර  ිෂ්යයිනන්ත ෙවර ෙන්තවාිකාාාා  හසුකා්  ලයීාා ීම  

සඳසා වන නිර්ණාඅා 
 

1. පවතින සියළුම ශිෂ්ය ේවවසසිාසාස  ඳහාස ේවවසසිාසාස  පාුකා්  බාසිමේ් ී  පමු  වඳ  

ඳා අවඳව වඳ  සිුකවට ප්රු තාසවය බාසේනු  අා  ඳ් පුර්ණ  ේවවසසිාසාස  පාුකා්  

වලිව 80% ා ප්රතිතාය්  ේමම වඳ  ේනේාි  සිුකව ඳහාස ේවව ා ු  බාි. 

 

2. ඳසමසනය පපසි ානස ු  බාන සිුකවේේ ේනවන වඳ  ාස විේතේෂ්ේේී  පපසි ානස ු  බාන 

සිුකවේේ ේනවන ාස තුවවන වඳ  ඳහාස විේතේෂ් ේාේතුව මා (ආ්ිා අපාුකාස, මව පියස 

ජිවතුව අා  ේනසසිටිම, ේ ෝගී ාත්තත්තවයව) ඳා ක්රීඩා ස පනනමිව ාස ේවනත්ත විේතේෂ් ාරුණු මා 

(පීඨ ශිෂ්ය ඳගා් වබ ප්රධාසන ානතුරු   වන ඳාසපති, පප ඳාසපති, ේේා් , ඳගඳේාස ා, ානිෂ්ේඨ 

ාසණ්ඩා සාසරිා යන ානතුරු න න සිුකවකු වීම.) ේවවසසිාසාස  ි මිවිය යුතු යි ාමිටුව මගිව 

ති ණ ය ා ු  බාන සිුකව ේවා බාසී ම ඳහාස ේවවසසිාසාස  පාුකා්  වලිව 20% ා 

ප්රතිතාය්  ේවව ා ු  බාි. 

ේමම සිුකව ේප  වඳ  වබ අධායයන ාටයුතු ඳතුටුනසයා ේබඳ නිමා  තිියය යුතු අා  

විනය විේ ෝධී ාටයුතු වබට ඳ් ාවධාව නඩුව්  ේාෝ අවවසන බැබී ේනසතිියය යුතුය. 

3. එ්  එ්  අධායයන ව්ෂ්ය ඳහාස එ්  එ්  පීඨේයි  අධායයන ව්ෂ්ේයි  ශිෂ්ය ඳගතයසව පනන්  
ා  ානිමිව එම ව්ෂ්ය තුබී  එ්  එ්  පීඨේයි  අධායයන ව්ෂ්යව ඳහාස ේවවසසිාසාස  

පාුකා්  බාසේනු  බාන සිුකව ඳගතයසව රණ ණ ය ාම යුතු අා  ේ්  ඳහාස ේයයෂ්ේඨ ශිෂ්ය 

පපේේතාේේ නි්ේේතාේේ නි්ේේතය ඳා නිේයෝයය පපකුබපතිතුමසේේ අු මැතිය බාසාා 

යුතුය. 

 

4. ඳෑම අධායයන ව්ෂ්යාම අධායන ාටයුතු ආ ් ා වීමට අවම වතේයව මඳාට ේප  

ේවවසසිාසාස  පාුකා්  ඳැපයීම ඳහාස නැවවි්  පුරවරුවබ ප්රන්තනය ිරීමම මගිව අයුම් පත්ත 

ාැනවිය යුතු අා  ප්රථමම වඳ  ඳහාස ප්රේේත ලියසපිමගියය ඳමාම අයුම් පත්ත ාැහවීම සිුම ාබ 

යුතුය. 
 

5. ේවවසසිාසාස  පාුකා්  බාසී ම ුකුමුකා්  බැබු ශිෂ්ය නසමේේතන පිිබාහ අනසම අධායයන 

ව්ෂ්ය ආ ් ා වීමට අවම වතේයව ඳතියාට ේප  නැවවී්  පුරවරුවබ ප්රන්තනය ාම යුතුය.  
 

6. පාා න් වස ඇති බකුණු ී ේ්  ක්රමයාට යටත්තව 2022 ව්ෂ්ේේ සිට ශිෂ්ය ේවවසසිාසාස  

පාුකා්  බාසී ම ඳනාස ේත්තීමම සිුමාම යුතුය. 

 
 

  ාරුණ ෙවන්තා නු ලයීාන ලයීකුණු ප්රතිශශරඅ 
ආ්ිා ේාේතු ඳහාස  0% 
ුම  ප්රමසණ ය  පනන් ව 30% 
ේනමසපියව ඳ් ාවධා විේතේෂ් ාත්තත්තවයව ඳනාස 10% 
ඳේාෝන  ඳේාෝනරියව ඳ් ාවධාව විේතේෂ් 
ාත්තත්තවයව ඳහාස 

10% 

 

  

 

 



 

6.1. ආ්ිා මටමට්  පනන් ව බකුණු බාසී ම පාා පරිිම සිුමාම යුතුය. 

 

වාර්ිා ආද්ාඅ  (රුපිඅල්) ලයීකුණු ප්ර ාණඅ 
60,000 ට අඩු (ඳමෘේිබසභී)  0 

60,001 - 100,000 40 

100,001 - 200,000 30 

200,001 - 400,000 20 

400,001 - 600,000 1  

600,001 - 800,000  10 

 

 ආනසයම ඳැබකීේ් ී  නම වැටුප ාු  බැේේ. 

 

6.2. ුම  මටමට්  පනන් ව බකුණු බාසී ම පාා පරිිම සිුමාම යුතුය. 
 

දු  ප්ර ාණඅ (km) ෙවන්ත ා න ලයීද් උහරි  ලයීකුණු  

80km ේාෝ ඊට වැඩි 30 

79km -  0km 2  

49km ේාෝ ඊට අඩු 20 
 

6.3. ේනමසපියව ඳ් ාවධා විේතේෂ් ාරුණු පනන් ව බකුණු බාසිමම පාා පරිිම සිුමාම යුතුය. 
 

ාාණ්ඩඅ ෙවන්ත ා න ලයීද් උහරි  ලයීකුණු  
ේනමේපියව ේනේනනසම ජිවතුව අා  නැති 10 
මව ේාෝ පියස ජිවතුව අා  නැති 08 
මව ේාෝ පියස රැිරයසවා ාම ේනසාැිර 
ආාසිා/ේ ෝගී ාත්තත්තවේයව පුකවීම 

08 

 

6.4. ඳේාෝන  ඳේාෝනරියව ඳ් ාවධා විේතේෂ් ාරුණු පනන් ව බකුණු බාස ී ම. 

 

ාාණ්ඩඅ ෙවන්ත ා න ලයීද් උහරි  ලයීකුණු  
විතේවවිනයසබ/පඳඳේ අධායසපන 
ආයානයවී ඉේාු ම බාන ඳේාෝන  
ඳේාෝනරියව ඳහාස 

එ්  අේය්  ඳහාස බකුණු   ාැගිව 
පපරිම බකුණු 10 

පසඳේ යන ඳේාෝන  ඳේාෝනරියව ඳහාස එ්  අේය්  ඳහාස බකුණු 3.  ාැගිව 
පපරිම බකුණු 07 

ආාසිා ේාෝ විේතේෂ් අඳනීප තිේාන 
ඳේාෝන  ඳේාෝනරියව සිටීම 

0  

 

ෙද්වන සස ෙරවන වස  (විෙශ්්ෙේීම) ිෂ්ය ිෂ්යාවන්ත සඳසා   

 ාරුණ ෙවන්ත ා න ලයීද් උහරි  ලයීකුණු 
ආ්ිා ේාේතු ඳහාස  0 
ුම  ප්රමසණ ය  පනන් ව 20 

අධායයන ්රියසාස ා්  ඳහාස 10 
විේතේෂ් ේාේතු ඳහාස 10 
ක්රීඩා ස ාටයුතු ඳහාස    
පීඨ ශිෂ්ය ඳගා්  ප්රධාසන ානතුරු ඳහාස   

 


