
 

විශවවිද්යල ප්රතිපාද් ්ොම ිෂෂ් ්සාව 

රජ්ය්විශවවිද්යල ප්උ්සසස් ්යා ්තන  ්සඳහ්ො ෝරගත්්සිසු් ට්මහජ් ්බැංකු්

විොශේෂ්ණන්ොනෝජ් ්ක්රමන්නටොත්්ල ප්ටොට ්ට්ාිගගණමන් ්ිෂල පී ්ගීමම්සඳහ්ව ්

මර්ොගෝාොේශ 

1) සම්රද්ිම ්යා න පිළිබඳ සැංමල්ාන ාසුගින වසර කිහිාන තුළ වි්ටල පවීන ොව සමට ල ප්  

වී තිපොේ. මර්ගග  ්යා ො  වි්ටල පවීන ොව ස්  සහි   ව යුගනමට පිවිොස  සිසු් ට  ම 

්යන  මටයුතු සිදු කිරීමට් ාැංතිප්මමරනම්ොාෞතිපමව්සිටීම, ඔවු් ට ඇතිප්එමම්ඉොගනුම්්

විමල්ාන්ො  ොේ.් 
 

2) විශවවිද්යල ප රතිපාද්  ොම ිෂෂ්  සාව සිසු් ොේ ොමම ්වශය වන හඳු ොග ,් මහජ් ්

බැංකුව් සමඟ් එ් ව,් 2019/2020 ්යන  වර්ෂන සඳහ රජ්ය විශවවිද්යල පවල පට/් සසස්

්යා ් තන  වල පට් ඇතුළත් ව   වම සිසු් ට් ල ප්ටොට ්ට ාිගගණම ිෂල පී  ගීමමට 

විොශේෂ්ල ප්ටොට ්ට්ාිගගණම්ණන්ොනෝජ් ්ක්රමන් ්හඳු් ව්ොද් ්ල පී . 
 

3) සුදුසුමම්-්විශවවිද්යල ප්රතිපාද් ්ොම ිෂෂ් ්සාව්නටොත්්ඇතිප්රජ්ය්විශවවිද්යල පනමඋ්සසස්

්යා ්තන  නම්2019 වර්ෂො ්්.ොා .ස.්සසස් ොාළ්විාගො ්Z ල පකුණු්ම ්ාද් ම්ව්

ොත්රීාත්්වී්2019/2020්්යන ්වර්ෂන්සඳහ්ියනාිංැංි ්වී්ඇතිප්සිසු් . 
 

            ල ප්ටොට ්ට්ාිගගණම්ණන්ොනෝජ් ්ක්රමො ්සරැංශන 

 

4) නිර්ොේශි ්සායුම්මරුව් , ඔවු් ොේ්පිිගවි රන් ්සහ්ල ප්ටොට ්ට්ාිගගණමවල ප්විකිණුම්්ිෂල ප්

ගණ් ්ඇතුළත්්ල පිසතුව් ,  2021් ොාබරවිග් මස් 9් ව ් ිං ් සිට් විශවවිද්යල ප් රතිපාද් ්

ොම ිෂෂ් ්සා්ොවේ්්ඩවිො ්රමශනට්ාත්්ොමොර්.්විවි්පිිගවි රන් ්්නුව්රු.්80,500 / - 

සිට්රු.177,500/- ද්් ව්ව ්ිෂල ප්ාරසනම්ල ප්ටොට ්ට්ාිගගණම්ිෂල ප්ී ්ග ්හකින.  
 

සාිගම්ණන්මුද්ල ප රු. 100,000/- 

තාසු්ොගවීොම්්මල පන ණන්මුද්ල ප්තාසු්ොගවීම්සඳහ්සිේ්්වුරුදු්සහ ්මල පන් ්සහි ්හන්

්වුරුදු්තාසු්ොගවීොම්්සල පසම 

ණන්ගිවිසුම්- විමල්ාන්I ණන් මුද්ල ප් තාසු් ොගවීොම්් ක්රිනවියන් සඳහ් ්නදුම්මරු් මහජ් ්

බැංකුොේ් ඉතිපිගකිරීොම්් ගිණුම් ් ාවත්වොග ් න් යුතු් ් ර්

මහොා ල පඋ්ශිෂයර්විගම්එම්ඉතුරුම්්ගිණුමට්බර්මළ්යුතුන. 

ණන්ගිවිසුම්- විමල්ාන II ්නදුම්මරුට්මහොා ල ප්උ්ශිෂයර්ො  ල පොබ් ෝ ් ම්, ඔහු්උ්ඇන්

බැංකුව්විසි් ්ල පබ්ොද් ්සාොද්ස්්නුව ්ණන්මුද්ල ප්තාසු්ොගවීොම්්

හකිනව්සහි ්බේ-ණනමරුොවකු්්හඳු් ව්ිංන්යුතුන. 



5) විශවවිද්යල ප්රතිපාද් ්ොම ිෂෂ් ්සාව්විසි් ්්නුම ්මර ්ල පද්්පිිගවි ර්හ්නිනමන් ්හ්

ොම ් ොේසි් ්නුව් ශිෂයන් විසි් ් සුදුසු් ල ප්ටොට ්ට් ාිගගණමන් ් ො ෝරොග ් නිර්ොේශි ්

විකිණුම්මරුොග් ්  මමත්ර් ඉ් ොව ිසින් ් (Performa Invoice) ල පබ් ග ් යුතුන.් සිනළුම්

විකිණුම්මරුව් ් පිිගවි ර් හ් වගකීම්් තවරණන් විස ර් සහි ව් ඉ ් ාහිංියව්  මමත්ර්

ඉ් ොව ිසින් සමඟ් ්මුණ් තිපබින් යුතුන.් ්ද්ළ් විකිණුම්මරු් විසි් ් සිසු් ට් ්වස ්

ඉ් ොව ිසින්සමඟ්විධිමත්්වගකීම්්සහතිපමන් ්නිකුත්්මරනු්ල පොේ. 
 

6) ශිෂයන්විසි් ්ොමම්සාොද්ස්ාත්රිමවට්්මුණ්ඇතිප්්නදුම්්ාත්රන්නිසි්ාිගිං්සම්පුර්ණ්මර, 

්ද්ළ්  මමත්ර් ඉ් ොව ිසින, ්ාය්  ර් ශිෂයොනකු් ොල පස් ියනාිංැංි ් වීම් සඳහ්

විශවවිද්යල පොන් උ්විශවවිද්යල ප්රතිපාද් ්ොම ිෂෂ් ්සාොව් ්ල පුණණු්විද්යුත්්ියපින්උ්ියපින්

සහ්ජ්තිපම්හඳුනුම්ාොත්්පිටා ්සමඟ්මහජ් ්බැංකුොේ්මමතිප්ශඛවට්ඉිංිගාත්්මළ්යුතුන. 

7) බැංකුව් විසි් ් ිෂල පී ් ගීමොම්් නිොනෝගන් ් ්ද්ළ් ො  රතුරු් ද්් සමඟ් සෘජුවම් විකිණුම්මරු්

ොව ්නිකුත්්මරනු්ල පබ ්් ර්ල ප්ටොට ්ට්ාිගගණමන්ිෂල පී ්ග්  ්්වසථොේ්ී ්ොේ ා ්

සිසු් ට් ල පබ් ොද්නු්ඇ .් ශිෂයන, විකිණුම්මරු් සහ් බැංකුව් ් ර් ්වශය් ස් නිොේද් න්  ්

්නුව්සිදු්ොමොර්. 

8) ොම්්සඳහ්්න්ොමොර ්ොා ලී්්නුා න්7.75%්කි.්සහ ්මල පන්තුළ්(සාිගම්්වුරුදු්4ි) 

්න්මළ්යුත්ොත්්ොා ියන්ාමණි.්ණන්මුද්ල ප්තාසු්ොගවීම්05් ව ්වසොර්්සිට්තරම්ා්ොේ.්

සහ ් මල ප් සීමව් ් ො  මතිපව් ණන් තාසු් ොගවීමට් ණන් ගණුම්මරු් ඉල්ල ප් සිටි ්

්වසථවම් ී , ණන් ල පබ් ී ොම් ් ාසු් එළොෙ ් මසො ් සිට් තරම්ා් ව ් සම ය් ණන්

ාහසුමම් ්ොල පස්එන්ල පබ්ිංන්යුතුන. 
 

9) විශවවිද්යල ප් රතිපාද් ් ොම ිෂෂ් ් සාව් විසි් ්නිර්ොේශ්මරනු් ල පබ ් විකිණුම්මරුව් ොේ්

ල පිසතුොව් ්ල ප්ටොට ්ට් ාිගගණම්ිෂල පී ් ග ්යුතුන.් බැංකුව් හරහ් එ් ් ශිෂයොනකුට්ල පබ්

ොද් ්සාිගම්ණන්මුද්ල ප්රු.100,000/-්් ්ව ්් ර්ිෂල පී ්ග ්යුතු්ල ප්ටොට ්ට්ාිගගණමො ්

වටි මම්ණන්මුද්ල පට්වඩ්වඩි් ම්්ඉතිපිග්මුද්ල ප්ශිෂයන්විසි් ්ද්ිගන්යුතුන.්ොමොසේ්ොව ත්, 

ණන්මුද්ල පට්වඩ්වඩි්ව ්මුද්ල ප්බැංකුොේ් ් ාත්්කිරීොම් ්ාසු්ොහෝ්විකිණුම්මරු්සමඟ්

සමච්ේොම ට් ්සඳහ්ොව ත්්වඩපිළිොවළ් ්ොන ද්්ගීමොම් ්් තුරුව,්බැංකුව්විසි් ්

සම්පූර්ණ්ඉ් ොව ිසිො ්වටි මම්සඳහ්ොගවීම්්නිොනෝගන් ්සෘජුවම්විකිණුම්මරු්ොව ්

නිකුත්්මළ්යුතුන. 
 
 

 

10) ණන මුද්ල ප තාසු් ොගවීොම්් ක්රිනවියන් සඳහ් ්නදුම්මරු් මහජ් ් බැංකුොේ් ඉතිපිගකිරීොම්්

ගිණුම් ්ාවත්වොග ්න්යුතු්් ර්මහොා ල ප්උ්ශිෂයර්විගම්එම්ඉතුරුම්්ගිණුමට්බර්

මළ්යුතුන.්එවනි්විධිවි ්ොනිංන්ො  හකි් ම්, බැංකුව්විසි් ්ල පබ්ී ්ඇතිප්සාොද්ස් ්නුව්

ණන මුද්ල ප තාසු්ොගවීොම්්හකිනව්සහි ්බේ්-ණනමරුවකු්්හඳු් ව්ිංන්යුතුන. 
 
 

11) නිර්ොේශි ් සායුම්මරුව් ොග් ් ල ප්ටොට ්ට් ාිගගණම් ිෂල පී ් ග්  ් සිනලුම් සිසු් ට, 

විශවවිද්යල ප් රතිපාද් ් ොම ිෂෂ් ්සාව් හ් මිොක්ර ොස ෆ ආ්තන  න්සමඟ්ඇතිපමර්ගත්්

්වොබෝ ්ගිවිසුම්හරහ්මිොක්ර ොස ෆ ආ්එම්්365්ොසේවන්සඳහ්ො  ිෂල පො ්ියනාිංැංි ්වින්

හකින.්  ් හරහ් මිොක්ර ොස ෆ ආ් වි් ොඩෝස් 10් ොමොහයුම්් ාේතිපන් සහ් මිොක්ර ොස ෆ ආ්

ඔෆීස්365 ොසේවනද්්ො  ිෂල පො ්ල පොබනු්ඇ .්් 
්්්්්් 

12) විශවවිද්යල ප්රොේශන්ල පබ ් වම්සිසු් ්සඳහ්ල ප්ටොට ්ට්ාිගගණමන් ්ිෂල පී ්ගීමම්සඳහ්

මෘදු් ණන් ාහසුමම් ් ොල පස් ොමම් විොශේෂ් ණන් ක්රමන් ක්රිනත්මම් කිරීමට් මහජ් ් බැංකුව්

එමඟ්වී්තිපොේ.්එබවි් ්බැංකුොේ්එමඟ්ව්නිනමන් ්හ්ොම ් ොේසි්්නුව්ණන්මුද්ල ප්තාසු්

ොගවීම්සිසු් ොේ්වගකීමකි.්්් 


