විශ්වවිදල පතිපාද ෙකොමිෂ සභාව

විශ්වවිදල පතිපාදන ෙකොමිෂන් සභාව 2017ජනවාරි මස 01 වන දා සිට 2017 ෙදසැම්බර් 31
දින දක් වූ කාලය තුළදී නිම කරන ලද කා
1. උසස් අධ්පනය සඳහා පෙව්ශ අවස්ථවන පළුල් ක; විශ්වවිදල පෙව්ශයසඳහා අවස්ථාව
වැඩි කිර

1.1. ෛවද් පීඨයන් ෙදකක් ස්ථාකිර.
2017 වර්ෂ තුළදී ලංකා වයඹ විශ්වවිදලෙය් හා  ලංකා සබරගමුව විශ්වවිලෙය්ෛවද්
පීඨයන ් ෙදක ක් ස්ථාපනය කිරීමත් සමඟ 201 � ලංකා උසස් අධ්පනෙය් සුවිෙශ
වර්ෂයක් ෙලස ඉතිහාස වන ලදී
1.2. ඉහත කාල පරිච්ෙජ්දය විශ්වවිදල පෙව්ශය ඳහා වැඩි වූ මුළු සංඛ්ව -1180
1.3.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ෛවද් විද්ව
ඉංජිෙන්
කළමනාකරණය සහ වානිජය
තාක්ෂණෙව්ද
විද්ව
මානව සහ සමාජ විද්ව
ෙතොරතුරු තාක්
කෘෂි විදව
නීත
පරිපූරක ෛව
සිද්ධ ෛව විද්ව

- 160
- 50
- 285
- 225
- 200
- 100
- 80
- 45
- 20
- 05
- 10

1.4. නව පීඨ, අධයනාංශ සහ උපාධි පාඨමාල
1.4.1. අනුමත කළ නව ඨ: 06
අංකය
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

පීඨෙය් න
සම ෙසෞඛ් විද් පීඨය
ෛවද් පීඨ
තාකණ පීඨය
තාකණ පීඨ
තාකණ පීඨ
තාකණි අධ්යන පීඨ
ෙහද පීඨ

විශ්වවිදලය
රුහුණ විශ්වවලය
� ලංකා සබරගමුව විශ්වවිලය
� ලංකා රජරට විශ්වවිදලය
� ලංකා සබරගමුව විශ්වවිලය
� ලංකා වයඹ විශ්වවිදලය
� ලංකා ඌව ෙවල්ලස්ස විශ්වවිලය
ෙකොළඹ විශ්වවිදලය
1

1.4.2. අනුමත කළ නව අධයනාංශ : 39
• ෙකොළඹ විශ්වවිදලය
• ෙප්රාෙදණිය විශ්වවලය
• � ජයවර්ධනපුර විශ්වවලය
• කැලණිය විශ්වවිලය
• යාපනය විශ්වවිදලය
• රුහුවිශ්වවිදලය
• � ලංකා අග්නිදිග විශ්වලය
• � ලංකා රජරට විශ්වවිදලය
• � ලංකා වයඹ විශ්වවිදලය
• � ලංකා සබරගමු විශ්වවිදලය
• � ලංකා ඌව ෙවල්ලස්ස විශ්වවිලය
• � ලංකා විවෘත විශ්වවිලය

- 01
- 02
- 05
- 03
- 03
- 03
- 02
- 09
- 05
- 02
- 02
- 02

1.4.3. අනුමත කළ නව අධයන පාඨමාලා :01
• මුල ඉංජිෙන්රු වව - කැලණිය විශ්වවිලය
1.4.4. අනුමත කළ නව උපාධි පාඨමාලා : 3- පථම උපාධි-18, පශ්චාත් උපාධ- 15
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ෙකොළඹ වශ්වවිද්ලය - පථම උපාධි- 01,පශ්චාත් උපා - 04
ෙප්රාෙදණිය විශ්වවලය - පථම උපාධි- 02,පශ්චාත් උපාධ- 01
කැලණිය විශ්වවිලය - පථම උපාධි-01
ෙමොරටුව විවවිද්ලය - පශ්චාත් උපාධ- 02
රුහුවිශ්වවිදලය - පථම උපාධි-01
නැෙගනහිර විශ්වවිලය - පථම උපාධි-02
අග්නිදිශ්වවිද්ලය - පශ්චාත් උපාධ- 01
රජරට විශ්වවිදලය - පථම උපාධි-03
වයඹ විශ්වවිදලය - පථම උපාධි-03
සබරගමුව විශ්වවිලය - පථම උපාධි- 02
� ලංකා විවෘත විශ්වවිලය - පථම උපාධි- 03,පශ්චාත් උපාධ- 02
ෙකොළඹ විශ්වවිදලීය පරිගණක වියතනය - පශ්චාත් උපාධ- 05

2. විශ්වවිදල පෙව්ශයාවලි සරල කිර, නවීකරණය සහ නියාමන
අ. විශ්වවිදල පෙව්ශ සඳහා සින් සලකා බැලිය යුතු දක් නිර් කිරට අවශ්
වන ඡන්හි නාම ෙල්ඛ ලබා ගැනී සඳහා විශ්වවිදල පතිපාදන ෙකොමිෂන් සභ
මැතිවරණ ෙකොමිෂන් සභසමඟ එක්වසුදුකමෙව්දයක් සකස් කරන ල
ආ. ඒ අනුව, සිසු ඔවුන්ෙග් අයදුම්පත් ස පිණ ඡන්හි නාම ෙල්ඛ
මැතිවරණ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් ලබා ගැනීම තවදු ෙනොවන අතර එමගි
2

සියඅයදුම් කිසිගැටලුවක හා පමාදයකි ෙතොරව ඉදිරිපත් කිරීමට ඔවුන
ෙව.
ඇ.ෙමම කමය විශ්වවිදල පෙව්ශ
කිරීමට ෙහේතු 

යාවලිෙය කාර්යක්ෂමතාව හා විනිවිද වැඩි

ඈ. විශ්වවිදල පෙව්ශය සඳහා අයදුම් කරන සිස අනන්තාවය තහවුරු කර ගැන
සඳහා පුද්ගලයින් ලියාපදිංචි කිරීෙම් ෙදපාර්තෙම්න්තුව ගිවිස
සකසා විශ්වවිදල පෙව්ශ යාවලිෙ කාර්යක්ෂමත හා විනිවිදභා වැඩි කිරී
කටයුතු කරන ල
3. අ.ෙපො.ස(උසස් ෙපළ)විභාගපතිඵලනිකුත් කිරීරාජ් විශ්වවිදලවලට සිසුන් ඇත
කිර අතර වූකාලසීමාව අඩු කිරීම සව ජාතිකඅවශ්තාව සපුරාල.
වර්තමාන විශ්වවිල පෙව්ශ යාවලිය යටෙත් සි විස අධ්යන පාඨමාලාවන්ට
දක්වන්නා වූ මනාපය ඔවුන්ෙග් කුසලපදනම් කර ෙගන ඔවුනඋපාධි පාඨමාල ලබා
ෙදන අතර,ඇතැම් සි ඒ සඳහා ලියාපදි ෙනොවීම ෙහේතුෙවන් ඇත සමස්ත පුරප්පා
සංඛ්ව පුරවා ගැනීම සඳ පුරප්පාඩු වට කිහිපයක සිසුන් ෙතෝරා ගැනවිශ්වවිදල
පතිපාද ෙකොමිෂන් සභා සිදු ෙෙමෙසේ පුරප්පාඩු පිරවීමට ග කාලය විශ්වවිදල
ආරම්භ කිරපමාදවීම ෙහේතුෙ.
ෙමම තත්වය පාලනය කිරීමට පහත දැක්ෙවන පියවර අනුගමනය ක එමඟින
අ.ෙපො.ස(උසස් ෙපළ) විභාගෙය්තිඵල නිකුත් කිරවිශ්වවිදලවල විවිධ පාඨමාවලට
ෙතෝරා ගත සිසෙග ලැයිස්ත විශ්වවිදලවලට නිකුත් කිරීම අතර කාල පමාස 5 කින
අඩු වි
අ. විශ්වවිදල අධ්යන පාඨමාලා සඳහා ලියාපදි වීට ලබා දුන් අවස න් දිනය නි
වහාම විශ්වවිදලවල පවති පුරප්පාසංඛ්ව හඳුනාගැනීමට නයාන්ණයක හඳුන්ව
ෙදන ලද.
ආ. සැලකිය යුතු පුරප්මාණයක් සහි අධ්යන පාඨමාලා ඇති විශ්විලවල, උප
කුලපතිවරුන්ෙග් හා පීඨාධිප එකඟතාව ලබා ගැනීෙමන ් ප, එම පුරප්පා
පිරවීම කඩිනම් ක නව විධිවිධාන සකස් කරන 
2

2

2

2

2

ඇ. සිස තමන්ෙත්රී පත් වූ විශ්ල අධ්යන පාඨමාලාව පිළිබසෑහීමක පත් වන්ෙ
නම්, පුරප්පාඩුෙම් මින් ඉදිරඔවුන්ව සලකා බැලීමට අ ෙනොවන ඔවුනවිසි
සිය විශ්වවිල පෙව්ශ අයදුම්පෙතහි දැනට ෙත්රී සිටින ල අධ්න පාඨමාලාවට
වඩා ඉහළ මනාපයක් දක්වා ඇතිවිශ්වලවල අධ්යන පාඨමාලා, එම ලැයිස්තුෙව
ඉවත් කිරීඉඩ ෙදන නව යාන්ණයක් හඳුන්වා ෙදන 
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ඈ. ඒ අනුව, සිසු තමන් වි ඉහළ මනාපයන් දක්ව ඇති විශ්වවිදල පාඨමාලා සඳහා
පුරප්පාඩු පිරව ෙත් පත් ෙනො ඔවුන මනාපය දක්ව විශ්වවිදල අධ්යන
පාඨමාලාෙවම රැදී සි අවස්ථාව ලබා දී ඇතෙමම පියවර මඟින් සිසුන් කැ
ෙනොදක්වන පාඨමාලා සඳහා ෙත පත්, ඒ සඳහා ලියාපදිංචි ෙනොවීවණතාවය අඩු ව
අතර පුරප්පාඩු පිරවීෙම්දී වැඩි මාණයක් පිරවීමට ෙමය උපකාරී 2015/2016
අධ්යන වර්ෂ හා සැසඳීෙම්2016/2017 අධ්යන වර්ෂ සඳහා වන බඳවා ගැනම අවසන්
වන වි, පසු ගිය අවුරුද්දට70% ක පමණ පුරප්පාඩමාණයක් අඩු වීමට ෙමය ෙහ
විය
ඉ. එබැවින විශ්වවිදල තම අධ්යන කටයුතු ආරම්භ ක ෙපර, ශිෂ ලියාපදිංචි කට
අවසන් ක තම අධ්යන කටයුතු ආරම්භ කිරීමට හැකි ව ලියාපදිංචි සිස
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අවසාන ලැයිස්තු විශ්වවිදල ෙවත යැවීමට විශ්වවිල පතිපාදන ෙකොමිෂන් සභා
දැන් හැකියාව ඇ
4. කුසලත ෙනොගැලපී නැති කිර සහ විශ්වවිදල අධ්පනය රැකි ෙවළඳපලට ගැලෙපන ෙලස
සකස් කිරට රාජ් විශ්වවිදලවලට ෙයෝජනා කළ හා හඳුන්වා නව �යාමාර්
අ. ෙද්ශ හා ජාත්න්ත වශෙයන අදාළ නව උපාධි පාමාලා හදුන්වාද විශ්වවිදල
දිරිමත් ට හා ඒ සඳහා අරමුදල ලබා දීමට විශ්වවිදල පතිපාදන ෙකොමිෂන් සභ
කටයුතු කර ඇ
ආ. නව දැනු සහ කුසලතා හදුන්වාදීම රෙට අවශ්තාවයන්ටගැළෙපන පරිදදැනට
පවතිනමානව ශාස්ත හා සමාජ විද් උපාධි තිවහගත කිරී �යාමාර්ග ආරම්භ ක
ඇත.
ඇ.වර්තමා විශ්වවිදල පෙව්ශ නිර්ණායකවලට යට රාජ් විශ්වවිදල පෙව්ශ
අහිමිවන සිසුනනව අවස්ථාවක් නිර්මාකර දී සඳහා රැකි ෙවළඳපෙල් පවති
අවශ්තා ඉලක්ක කර ගනිමින් පිළිග ෙනොවන උසස් අධ්පන ආයතන මඟි
ගාස්තු ෙගවීෙම් පදනම මත රැකියා පාදක ක තු අවුරුදු උපාධි වැඩස
හඳන්වාදීමට විශ්වවලවලට අවස්ථාව ලබා ෙදමින අවශ් කටයුතු සම්පාදනය කි
තීරණය කරන ලද 2018 අයවැය කතාෙව් ද ෙමම කාරණය සඳහන කරන ලද.
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ඈ.රාජ් හා ෙපෞද්ලි අංශෙය් අධ්යන පධානීන් �යාකාරී සහභාගීත් ඇති
උපාධධාර රැකියාලාභින් විශ් කිරට සවිස්තරාත් සාක්ෂි ලබා ගැනීම සඳ
යුෙනස්ෙකෝ අරමුදලින්යනයක්(Tracer study) ආරම්භ කරන ලද
5. විශ්වවිදල අධ්යන කාර්ය මණ්ඩලෙ ගුණාත්භාවය හා ශක්තාවය ශක්තිම කිරීමට ගත
�යාමාර්
අ. විශ්වවිදල පද්ධතිෙය් කාර්යස, පර්ෙය් පතිඵ මත පදනම් කරගනිම
අන්තර්ජාතික දර්ශ මඟි විශ්වවිදල සංවර්ධනට එය ෙයොදා ගැනම සහ
ෙසේවකයනෙග් හා ශිෂයනෙග් යහපත පිණ පතිලාභ (උත්පාද ආදායම) රඳවා
ගැනීම හාෙයොදා ගැනීමතුළ දිරි කරන ලදී
ආ.රාජ් විශ්වවිදල මඟින ් පින උපාධ වැඩසටහනවල අගය තීරණය කිට
විශ්වවිදල පතිපාදන ෙකොමිෂන් සභතු යාන්ණයක් නිර්මාණය කරන 
6. රාජ් හා රාජ් ෙනොවන විශ්වවිදල පද්ධෙය තත්ත්ව සහතිකකරයාවලියශක්තිමත් කිරී
විධිමත් .
අ. ගරු උසස් අධ්පන හා මහාමාර්ග අමාතතුමාෙ හා ගරු උසස් අධ්පන රාජ්
අමාත්තුමාෙ මඟ ෙපන්වීම යට, විශ්වවිදල පතිපාදන ෙකොමිෂන් ස හා
උසස් අධ්පන අමාත්යශය විස රාජ් හා රාජ් ෙනොවන උසස් අධ්පන ආයතන
තත්ත්ව සහතික කිරීමතීතනය කිරසඳහා නව ස්වාධීනතත්ත්ව සහතිකක
හා පතීත අධිකාරි ස්ථාපනය කිරීමට නව නීති ෙකටුම්පත කරන ලද.
ආ. ෙමය ඉක්මනින් කැබිනට් මණ්ඩලය ෙවත ඉදිරිපත් කර එමඟින �
ලංකා උසස් අධ්පනෙය් තත්ත්ව සහතිකකරණ තීත පද්ධතිය ෙවන වීම හා
වැඩිදියුණු වීම සි
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ඇ. රාජ් විශ්වවිදල සඳහා අඛණ්ඩ තතව සහතිකකර �යාවලිය පවත්වාෙගන
යාමට විශ්වවිදල පතිපාදන ෙකොමිෂන් ෙව තත්ත්ව සහතිකක අධ්ක්ෂක
ධුරය ස්ථාපනය කරන ලද අතර 2017 වර්ෂය තු මානව ශාස්ත හා සමාජී විද්
උපාධි පාඨමාලා පිළිතත්ත්ව සහතිකකරන විශ්ෙල්ෂ සම්පුරකරන ලදී.
7. විශ්වවිදල- කාර්ම ව්පාර අතර සම්බන්ධතාවයන් වර්ධනය 
අ.ජාති ව්වසාය සංවර්ධන අධිකාරිෙය් සහෙයෝගය ඇතිව විශල උපාධිධාරී
සාර්ථ ව්පාර සැලසු කිර සඳහා ආරම්භක මුලධාර ලබා දීට “උපාධිධා
ව්වසායක උදානය ” ව්වසායක සංවර්ධන වැඩසටහනහඳුන් ෙදන ලදී
8. ස්� පුරුෂමාජභාවමෙය් සමානාත්මතාව හා සාධාරණත්වය ලිංගිකත හා ස්� පුරු
සමාජභාවමය පචණ්ඩත්වය වැලැක්වී උසස් අධ්පනය සඳහා සුරක් හා හිතක
පරිසරයක් නිර්මාණය කසහ විශ්වවිදල තු නවකවදය අවම කිරීමෙගන ඇති පිය.
අ.පළමවරට,රාජ් විශ්වවිදලවලට සිසු පාඨමාලා සඳහා ලියාපදිංචි ව,
ෙදමව්පන/භාරකරුවන් සිසුන්  විශ්වවිදලෙය් සිටින කාලය ත
නවකවදය හා ලිංගත්ව හා ස්� පුරුෂමාජභාවය පදනම් වපචණ්ඩත �යාවල
නිරත වී පතිවිපාඅවෙබෝධ කර ගත් බව සහතික කිරීම පදිවුරපකාශයක්
අත්සන් කිරීම සිදු කර 1998 නවකවද පනතට යටෙත,නවකවදයට
වරදකරවකු වම, විශ්වවිදලෙයන් ෙනරපා දැමීමට ස අවම වශෙයන් වසර 7 ක
දැඩි දඬුවම් සහිතව සි වදීමට සිදු 
ආ.පහත දැක්ෙවන පරිදි නවකවදය ලිංග හා ස්� පුරුසමාජභාවමය පචණ්ඩතය
හා බැඳුනපැමිණ විසඳීෙයාන්ණයක් ස්ථාපනය කරන ලදී
•
•
•

අන්තර්ජාලය ඔස්ෙස නවකවදය හා සම්බන්ධ පැමිණිලි ඉදිරිප
බිහිෙද(online portal)(www.ugc.ac.lk./rag)
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•

“හදිසි ආරක්ෂිත ජංගම ”සඳහා � ලංකාෙව් ෙතොරතුරු හා සන්නිෙව්දන
නිෙයෝජ ආයතනය(ICTA) සමඟ එක්ව පතිරුප (prototype) හඳුන්වා ෙද
ලද.ෙමය ඉතා ෙකටි කලකද�යාත්මක කර ඇත.

•

“විශ්වවිදල තුළ නවකවදය සහ ලිංගත්ව හා ස්� පුර සමාජභාවමය
පචණ්ඩත් පිළිබ සිසුන් සඳහා ෙතො ”යනුෙවන් විස්තරකා සහ
නවීකරණය කරන ලද පැමිණ ඉදිරිපත් කි මාර්ගග බිහිෙද ෙවත අළුති
පිවිෙසන්න පිවිසීෙම් ආ හා සංසරණය කිරීම පිළිබඳ වීඩිෙයෝ ස.
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•

නවකවදය සහ ලිංගිකත්වය ස්� පුරුෂමාජභාවය හා බැඳුණපචණ්ඩත්වපිළිබ
දත්ත සමුදාය(data bases) ස්ථාපනය කරන ලද.

•

නවකවදය සහ ලිංගිකත්වය ස්� පුර සමාජභාවමය පචණ්ඩත් (SGBV) පිළිබ
මාර්ගගත බිහිෙදො(online portal)සකස් කිර.
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•

ඉහත (අ) වගන්තිෙයහි සඳහන් කල ප ෙමම නව අනිවාර්ය රීතිය පිළිබඳ
සිසුන් දැනුවතපිණිස ශයන හා ෙදමාපියන් විසින් අත්සන් නවකවද
විෙරෝධී දිවෙපත්ස, 1998 නවකවද පනතට අනුව විශ්වවිලවල පචණ්ඩයා
හා නවකවද �යාවල නිරතවීෙමතිවිපාක පඳ ඔවුන්ෙග් දැනුවතහවුර
කිරීෙසාක්ෂියක් ෙෙයොදා ගැෙනනු ඇ.

ඇ.“විශ්වවිදලවල

නවකවද හිංසනය වැළැක්වීම සහ ඉවත්ට”නීති
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් නිලධාරීන් හා ෙපොලිස් නිපිරි සහිත බ- අංශ
කාර්ය බලකාක පිහිටුවන.

ඈ. නවකවදය හා ස්� පුර සමාජභාවමය හා බැඳු පචණ්ඩත්වයට එෙරහිව ස

කිරීමට අව උපාය මාර්ගික මැදිහත්වීම් සකස් විශ්වවිදල පද්ධතිය ත
නවකවදය හා ස්� පුර සමාජභාවමය හා බැඳු පචණ්ඩතෙය් ව්ප්තිය සහ එ
සිද්ධීන් පිළිබඳ පර්ෙය්ෂණ ආරම්
ඉ.විශ්වවිදල සිසුන්ට හා කා ර්ය මට “ස්� පුරුෂ සමාජභාවෙය් සමානාත්මත
සාධාරණත්වය කරා ගමන් කි: යන මැෙයන අන්තර් විශ්වවලීය උෙළල”
වාර්ෂික අන් විශ්වවිදලී ස්� පුර සමාජභාවෙය් ගුණාත්බව පවර්ධනය
කිරීෙ අරමුණිආරම්භ කරන ලද
ඊ. ස්� පුරුෂ සමාජභමය පිළිබඳතිපත්තයාත්මක කිරීමට සහ විශ්වල සමඟ
නවකවදය හා ස්� පුර සමාජභාවමය හා බැඳුණ පචණ්ඩත්වය පිළිබඳ සාක
කිරීමවිශ්වවිදල
පද්ධතිෙය් ති
ස්�
පුරුෂ සමාජභමෙය්
සමානාත්මතාවසාධාරණාත්ව පිළිබඳ ෙ ජාලයක් ස්ථාපිතරන ලදී
උ. උසස් අධ්පනක්ෙෂේෙය් පවතින ස්� පුරු සමජභාවමෙය තත්ත් පිළිබ
අධ්යනයකිරී සඳහා පර්ෙය්ෂ සම්මනණයක සංවිධානය කිරීමට කටයුත
ඇත.
9.

උපාධිධාරීන් ෙග්සි භාෂා කථනය, ලිවීම, සහ සන්නිෙව්දන හැකියාවන ් වර්
අෙප්ක්ෂාෙවන් ඉං�සි භාෂව උගන්වන ගුරුවරුන්ෙග් හැකියාවන් ෙගට සහ
පහසුකම් සැපයී � ලංකා විශ්වවිදල තුළ ඉංසි භාෂා ඉගැන්වීෙම්යනාංශ (ELTD)
පිහිට ආරම්භ කරන ලද.
2

10. උසස් අධ්පන හා මහාමාර්ග අමාත්ශෙය් ඟ ෙපන්වීමටෙත් ශි, අධ්යන හා අනධ්යන
වෘත්තීය සංගම්ඟ සමීප සංවාදයන් ෙගොඩනැ ආරම්භ කර ඇ.
11.

විශ්වවිදල පෙව්ශය ඳහා සුදුසුකම් ලැබූ සිසුන්ට ලවල ඉෙගනීෙම් කටයුඳහා
ඇතුළත්වීමථම, අන්තර්ජාලය හරහා ඉසි සහ ෙතොරතුරු තාක්ෂණයඳ විෂය
මාලාවක් හැදෑරීමට අවස්ථාව සලසා දීම සහ එය අවසන් කළ ප සඳහා සහතිකයක් ප
නැමීමට කටයුකර ඇත.

12. විශ්වවිදල යටිතල පහසුකම් සංවර
•
•
•
•
•

පුර්ව සායනික ෙගොඩනැගිල්ල, පීඨය ෙකොළඹ විශ්වවිලය රු.මිලියන 6,
තාක්ෂණ පී, ෙකොළඹ විශ්වවිදලය රු.මිල 2,087
තාක්ෂණ පී, � ජයවර්ධනපු විශ්වවිදලය රු.මිලියන2,
ෙද්ශන ශාලා සංකීර, විද් පීඨය , කැලණි විශ්වවිදලය රු.මිලියන 
දව් ඉංජිෙන්රු ව අධ්නාංශ ෙගොඩනැගිල්ල, ෙමොරටුව විශ්වලය රු.මිලියන
2

2

2

2

2
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

යාපනය විශ්වවිදලෙය් ෛවද පීඨය සඳහා වූ ෙගොඩනැගිල්ල රු.මි
තාක්ෂණ පීඨ ෙගොඩනැගිල්ල යාපනය විශ්ලය රු.මිලියන 
රුහුණ විශ්වවලෙය ෛවද් පීඨය සඳහා වතට්ටු 12ෙගොඩනැගිල රු.මිලියන 1,
ෛවද් පීඨය,  ලංකා වයඹ විශ්වවිදලය රු.මිලියන 3,22
ෛවද් විද්ව පිළිබඳ පශ්චාත් උපාධි ආයතන ෙගොඩනැගිල්ල රු.මිල
�කුණාමලය මණ්ඩපය සඳහා වවණාගාරය රු.මිලියන 78
� ලංකා සබරගමුව විශ්වවිලෙය් කාර්ය මණ්ඩල නිවාස ෙයෝජමය රු.මිලියන 41
� ලංකා සබරගමුව විශ්වවිලය සඳහා වූ පුස්තකාල ෙගොඩනැගිල්ල  රු.මිලිය
� ලංකා අග්නි දිග විශ්වලෙය් තාක්ෂණ අනාංශය සඳහා වූ ෙගොඩනැගිලි සංකී
රු.මිල 451
ෙසෞන්දර්කළා විශ්වවිදලය සඳහා වූ ෙගොඩනැගිලි සංකීර්ණය රු.මි
රුහුණ විශ්වවලෙය් තාක්ෂණ අනාංශය සඳහා වූ ෙගොඩනැගිලි සංකීර්ණය රු.මි
සිසුන් 23,200 ක් ස ෙන්වාසික පහසුකම් ලබා දීමට විශල පද්ධතිය තුළ කාමර 1
කින් යුත් සිව ් මහල් ෙන්ව 58ක් ඉදි කිරීම සඳහා රු.මිලියන 12,857
ආෙයෝජනය කර තිෙබ

විශ්වවිදල පතිපාදන ෙකොමිෂන් සභ
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