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ශ්රී ලංකාවේ ක ලංවේමික ව ලංද්යේක ලං ේ ලංකේෂණ ව ලංද්යේක ලං ලංස්තකකවේක ලං

පිළිබඳ ලංසමීෂණ වය 

 

ශ්රී ලං කාවේ ප ලං ස්තකාවේක ලං ෂේ ්ර ේ  ලං ර් ේ ණ  ලං  ලං ාේ ලං සමීෂේණ  ලං රැවැත්වීම ලං ජේතිව ලං

ස්තකාවේක ලංාේ ලංප්ර ඛන  ලං තකවේ ලංම්ඩකයට ලංරැවරී ලංඇති ලංවගකීමකි. ලං ලංජේතිව ලංස්තකාවේක ලංාේ ලං

ප්ර ඛන  ලං තකවේ ලංම්ඩකය ලංමින්  ලං  ලං්රියේත්වමව ලංිවිව  ලංර් ේ ණ  ලංාේ ලංසමීෂේණ  ලංඅාරි්  ලං

කාවේ ප ලං වේ්ිව ලං ිවද්යේක ලං ාේ ලං ාේෂේණ  ලං ිවද්යේක ලං පිළිබඳ ලං වර  ලං කද් ලං සමීෂේණ ය ලං ඉාේ ලං

වැද්ගත්ව ලං ලං කස ලංසැකකිය ලංාැකිය. 

 

සමීෂණ ව යහි ලංවැගත්වම 

 

 ශ්රී ලංකාවේ ප ලංවේ්ිව ලංිවද්යේක ලංාේ ලංාේෂේණ  ලංිවද්යේක ලංපිළිබඳ ලං ලංසමීෂේණ යෂේ ලංදිගු ලං

වකකි්  ලංසිදු ලංවර ලං  ේමැති ලංීම 

 වේ්ිව ලංිවද්යේක ලංස්තකාවේකවක ලං වාම ලං ාේරතුරු ලං සේයේ ලංබැලීමට ලංසේධිවේරි ලං

මූකේශ්ර ලංයෂේ ලං  ේමැති ලංීම 

 වේ්ිව ලංිවද්යේක ලංස්තකාවේක ලංවැ ද ලං දිණු ක ලංකිරීම ලංපිළිබඳව ලං  ලංවගකිවණුතු ලංඅාශවක ලං

අව ේ ය  යේමු ලංකිරීම ලංඅවශයව ලංතිීම 

 

සමීෂණ ව යහි ලංඅරමුණු ලං 

 

1. ලං ලං ලංකාවේ ප ලංවේ්ිව ලංාේ ලංාේෂේණ  ලංිවද්යේක ලංස්තකාවේකවක ලං වාම ලංාත්වවය ලංපිළිබඳ ලං

 සේයේබැලීම 

2. ලං ලං ලංවේ්ිව ලංිවද්යේක ලංස්තකාවේක ලං ලංපිළිබඳ ලං වාම ලං ාේරතුරු ලංඇතුකත්ව ලංමූකේශ්ර ලංයෂේ ලං

සම්රේද් ය ලංකිරීම 

3. ලං ලං ලංවේ්ිව ලංිවද්යේක ලංස්තකාවේකවක ලංඇති ලංගැටලු ලංාේ ලංදු්වකාේ ලංපිළිබඳ ලං සේයේ ලංබැලීම ලං 

4. ලං ලංවේ්ිව ලංිවද්යේක ලංස්තකාවේක ලංසාව්  ය ලංසඳාේ ලං ලංඑම ලංස්තකාවේකවක ලං ලංවත්වම්  ලං ලං

ාත්වත්වවය ලංාේ ලංඑම ලං ලං ස්තකාවේකවක ලංවගකීම ලං ලංාේ ලං ලංවේ්යභේරය ලංපිළිබඳ ලංආයා  ලංප්ර ලං ේනී්  ලං

ාේ ලංස්තකාවේකයේධිරතී්  ලං ලංද්ැනුවත්ව ලංකිරීම 

5. අද්ේළ ලංනික ේරී්  ලංසමග ලංසේවච්ඡේ ලං ලංකිරීම ලංාේ ලංනි් ේශ ලං ලංඉදිරිරත්ව ලංකිරීම 
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ත්ක කබේ ලංගත් ලංක්ර ලංම කය 

 

ස්තකාවේකයේධිරතිවරු්  ලං ලං වා ලං යේමු ලංවර  ලංකද් ලංප්ර ලංශ් ේවලී ලංඇසුරි්  ලං 

 

සමීෂණ වයට ලංබඳුන් ලංවරන ලංක ලංආයකන 

 

 මම ලං සමීෂේණ ය ලං සඳාේ ලං  ලං කාවේ ප ලං වේ්ිව ලං අ යේර  ලං ාේ ලං ස්ණු ක ලං කිරී ම් ලං

 ද්රේ්ා ම්් තුව ලංයට ත්ව ලං ලංරවති  ලංවේ්ිව ලංිවද්යේක ලං30 ලංෂේ ලංාේ ලංාේෂේණ  ලංිවද්යේක ලං0  ලංෂේ ලං ලං

 වා ලංප්ර ලංශ් ේවලී ලංයව  ලංකද් ලංඅාර ලංවේ්ිව ලංිවද්යේක ලං2ක ලංකි්  ලංාේ ලංාේෂේණ  ලංිවද්යේක ලං0ක ලංකි්  ලං

අද්ේළ ලංද්ත්වා ලංකැී ලංඇා. 

 

සමීෂණ ව ේදී ලංඅවධේනය ලං යේමු ලංවරන ලංක ලංෂණ ේත්ර 

 

1. වේ්ිව ලංිවද්යේක ලංාේ ලංාේෂේණ  ලංිවද්යේකවක ලංස්තකාවේක ලංසතු ලංස්තකාවේක 

සම්රත්ව 

 2. සම්රත්ව ලංසාිව ේ ය 

 3. සම්රත්ව ලංඅයත්වව  ලංිවණය ලංෂේ ්ර 

 4. ස්තකාවේක ලං තකවේ 

 5. ස්තකාවේක ලං ේණිගා ලංකිරීම 

 6. මෘදුවේාග ලංභේිවාය 

 7. වේ්යය ලංම්ඩකය 

 ක. රේඨව ලංසානයේව 

  . සාරෂේණ  ලං්රියේමේ්ග 

10. ගැටලු 

 

ප්ර ලංශ් ේවලී ලං  ලංඇසුරි්  ලං  ලං ඉාා ලංෂේ ්ර ලං ලං පිළිබඳ ලං  ලං කබේ ලංග්  ේ ලංකද් ලං ද්ත්වා ලංගු ේත්වමවව ලංාේ ලං

ප්ර ලංමේ ේත්වමවව ලංිවශ් ඛණ ය ලංවර  ලංකදී. ලං  ලංඑම ලංිවශ් ඛණ යට ලංඅනුව, ලං  මම ලංසමීෂේණ ය ලං

මින්  ලංඅ ේවර ය ලංවූ ලං ාේරතුරු ලංරාා ලංරරිදිය. ලං ලං 
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ස්තකකවේක ලංසම්පත් 

  

ග්ර ලංන්ථ ලංඑවතුව 

 

 

5000 ලංට ලං

අඩු 

5000 ලං- ලං

10000 

10,000 ලං– ලං

15,000 

15,000 ලං– ලං

20,000 

20,000 ට ලං

වැඩි 

7 12 5 9 3 

 

ඉාා ලං  ාේරතුරු ලං  ලං අනුව ලං වැ දම ලං ස්තකාවේක ලං සානයේවව ලං එ ම් ලං ස්තකාවේක ලං 12 ලං ව ලං රම  ලං

එවතුව ලං5,000 ලං– ලං10,000 ලං ලංඅාර ලංරරේසයව ලංරවතී. ලං ලං රේත්ව ලං15,000 ලං– ලං20,000 ලංඅාර ලංරරේසයෂේ ලං

ඇති ලං ලංස්තකාවේක ලං0  ලංෂේ ලංරම ද්, ලං10,000 ලං– ලං15,000 ලංඅාර ලංරරේසයට ලංඅයත්ව ලං ලංස්තකාවේක ලං05 ලංෂේ ලංද් ලං

රවති  ලංඅාර ලං ලං20,000 ලංට ලංවැ ද ලං ලංඑවතුවෂේ ලං ලංසහිා ලංස්තකාවේක ලංඇත්ව ත්ව ලං03 ලංෂේ ලංරමණි. ලං ලංඑ තකම ලං

ග්ර ලං් ථ ලං5,000 ලංට ලං ලංඅඩු ලං ලංඑවතුවෂේ ලංසහිා ලංස්තකාවේක ලං ලං07 ලංෂේ ලංඇති ලංබවද් ලංඅ ේවර ය ලං ප. ලං ලං 

 

වේර ලංසඟරේ ලංකබේ ලංගැනීම 

 

 

මේසිවව ලං1 ලං

ෂණ ලං

පමවෂණ 

මේසිවව ලං2 ලංෂණ ලං

පමවෂණ 

මේසිවව ලං3 ලං

ෂණ ලං

පමවෂණ 

මේසිවව ලං4 ලං

ෂණ ලංපමවෂණ 

කබේ ලං

 නේගන්නේ 

10 3 2 2 19 

 

 

ඉාා ලං ාේරතුරු ලංවකට ලං අනුව ලං  ලං ස්තකාවේක ලං 10 ලංෂේ ලංරම  ලංමේසිවව ලං  ලං එෂේ ලංවේර ලංසඟරේවෂේ ලං

රම ෂේ ලංකබේගනී. ලං  ලංඑ තකම ලංමේසිවව ලංවේරසඟරේ ලං02 ලංෂේ ලංකබේ ලංග්  ේ ලංස්තකාවේක ලං03 ලංෂේ ලංද්, ලං

වේර ලංසඟරේ ලං 03 ලංෂේ ලංකබේ ලංග්  ේ ලං  ලංස්තකාවේක ලං 02 ලංෂේ ලං ද්, ලං  ලං වේර ලංසඟරේ ලං  ලං 04 ලංෂේ ලංකබේ ලංග්  ේ ලං

ස්තකාවේක ලං02 ලංෂේ ලංද් ලංඇති ලංඅාර ලංකිසිදු ලංවේර ලංසඟරේවෂේ ලංකබේ ලං  ේග්  ේ ලංස්තකාවේක ලං1  ලංෂේ ලංද් ලං

ඇති ලංබවද් ලංඅ ේවර ය ලං ප. ලං වේර ලංසඟරේ ලංකබේ ලං  ේග්  ේ ලංස්තකාවේක ලංප්ර ලංතිශායෂේ ලං ලං කස ලං

ගත්ව ලංිවට ලං52% ලංකි. 

 

 



4 
 

 

ස්වත්පත් ලං 

 

 

ඉාා ලංද්ෂේවේ ලංඇති ලංරරිදි ලං දි වට ලංස්වත්වරත්ව ලං  ලං 01 ලංෂේ ලංකබේ ලංග්  ේ ලං  ලංස්තකාවේක ලං 06 ලංෂේ ලංඇති ලං

අාර ලංස්තකාවේක ලං0කව ලංරම  ලංදි වට ලං ලංස්වත්වරත්ව ලං02 ලංබැින්  ලංද්, ලංස්තකාවේක ලං0  ලංව ලංස්වත්වරත්ව ලං ලං

03 ලංබැින්  ලංද් ලං ලංකබේ ලංගනී. ලං ලංදද්නිවව ලං ලංස්වත්වරත්ව ලං04 ලංෂේ ලංරම  ලංකබේ ලංග්  ේ ලංස්තකාවේක ලං07 ලංෂේ ලං

ඇා. ලං දද්නිවව ලං ස්වත්වරත්ව ලං 05 ලං ෂේ ලං කබේග්  ේ ලං ස්තකාවේක ලං 03 ලං ෂේ ලං ද් ලං ඇති ලං අාර ලං  ලං කිසිදු ලං

ස්වත්වරාෂේ ලංකබේ ලං  ේග්  ේ ලං ලංස්තකාවේක ලං03ෂේ ලංද් ලංඇති ලං ලංබව ලංරැාැදිලි ලං ප. ලං ලං 

 

ශ්ර ලංවය ලංෂ ය ලංමේධය 

 

ඉාා ලං ාේරතුරු ලංඅනුව ලං රනී ලංය්  ්  ලංස්තකාවේක ලං0ක ලංව ලංරම  ලංශ්ර ලංවය ලංද්ෘණය ලංමේ ය ලං10 ලංටත්ව ලං

අඩු ලං ප්ර ලංමේ යෂේ ලං ඇති ලං අාර ලං  ලං 10 ලං -20 ලං  ලං ත්ව ලං අාර ලං  ලං ස්තකාවේක ලං  ලං 03 ලං ෂේ ලං ද් ලං  ලං 20 ලං -30 ලං අාර ලං ලං ලං

ස්තකාවේක ලං02 ලංෂේ ලංද් ලංඇා. ලං ලංශ්ර ලංවය ලංද්ෘණය ලංමේ ය ලං50 ලංට ලංවැ ද ලංසානයේවෂේ ලංඇති ලංස්තකාවේක ලං01 ලංෂේ ලං ලං

ඇති ලංඅාර ලංකිසිදු ලං ලංශ්ර ලංවය ලංද්ෘණය ලංමේ ය ලංභේිවායෂේ ලං  ේමැති ලං ලංස්තකාවේක ලං22 ලං  ලංෂේ ලං ලංඇති ලංබව ලං

අ ේවර ය ලං  වයි.ශ්ර ලංවය ලං ද්ෘණය ලං මේ ය ලං භේිවා ලං   ේවර  ලං ස්තකාවේක ලං ප්ර ලංතිශායෂේ ලං  කස ලං

ගත්විවට ලං61% ලංකි. 

 

ද්ුත් ලංමේධය 

 

 

 

 

 

දනිවව ලං

1 

දනිවව ලං ලං

2 

දනිවව ලං ලං

3 

දනිවව ලං ලං

4 

දනිවව ලං ලං

5 

කබේ ලං

 නේගන්නේ 

6 ක   7 3 3 

10 ලං

අඩු 

10-20 20-30 30-40 40 ලං-50 50 ට ලං

වැඩි 

ශ්ර ලංවය ලංෂ ය ලංමේධය ලං

 නේමැති 

8 3 2 - - 1 22 

10 ලං ට ලං

අඩු ලං 

10-

20 

20-

30 

30-

40 

40 ලං -

50  

50 ට ලං

වැඩි 

ද්ුත් ලං මේධය ලං

 නේමැති 

1 7 3 2 - 6 17 
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වේ්ිව ලංිවද්යේක ලංස්තකාවේකවක ලංිවද්ුත්ව ලංමේ ය ලංභේිවාය ලං ලංපිළිබඳ ලංසකවේ ලංබැලී ම්දී ලං ලංිවද්ුත්ව ලං

මේ ය ලං50 ලංට ලංවැ ද ලංප්ර ලංමේ යෂේ ලංසහිා ලංස්තකාවේක ලං ලං06 ලංෂේ ලංඇති ලංඅාර ලං10 ලං-20 ලංඅාර ලංප්ර ලංමේ යෂේ ලං

ඇති ලංස්තකාවේක ලං07 ලංෂේ ලංද් ලං20 ලං-30 ලංත්ව ලංඅාර ලං ලංස්තකාවේක ලං03 ලංෂේ ලංව  ලංඅාර ලං30-40ත්ව ලංඅාර ලංඇති ලං

ස්තකාවේක ලං02 ලංෂේ ලං ප. ලං ලංඑ තකම ලංිවද්ුත්ව ලංමේ ය ලං10 ලංට ලංඅඩු ලංප්ර ලංමේ යෂේ ලං ලංසහිා ලං ලංස්තකාවේක ලං ලං01 ලං

ෂේ ලං ද් ලංඇති ලංබවත්ව ලං ිවද්ුත්ව ලංමේ ය ලංකිසිවෂේ ලං   ේමැති ලං  ලං ස්තකාවේක ලං 17 ලං  ලංෂේ ලං රම  ලංඇති ලංබව ලං

අ ේවර ය ලං ප. ලංඑය ලංප්ර ලංතිශායෂේ ලං කස ලංගත්විවට ලං47% ලංෂේ ලංරම  ලං ප. 

 

ස්තකකවේක ලංසම්පත් ලංඅයත් ලංවන ලංද් ය ලංෂණ ේත්ර ලං 

 

වේ්ිව ලං ාේ ලං ාේෂේණ  ලං ිවද්යේක ලං ස්තකාවේකවක ලං ස්තකාවේක ලං සම්රත්ව ලං අයත්ව ලං ව  ලං ිවණය ලං

ෂේ ්ර ලං ලංපිළිබඳ ලංසකවේ ලංබැලී ම්දී ලං 0 ලං% ලංෂේ ලංරම  ලංාේෂේණණිව ලංරේඨමේකේවකට ලංඅද්ේළ ලංිවණය ලං

ෂේ ්ර ලං ලං ආවර ය ලං ව  ලං රරිදි ලං ස්තකාවේක ලං සම්රත්ව ලං ප්ර ලංතිග්ර ලංා ය ලං වර  ලං බව ලං  රනී ලං යයි. ලං ලං

භේණේව ලංාේ ලංසේහිාය ලංවකේ ලංසා ලංආගම ලංවැනි ලංඅනිුතත්ව ලංිවණය්  ලංවකට ලංඅද්ේළ ලංසම්රත්ව ලං ලං10 ලං% ලං

වැනි ලංඅවම ලංප්ර ලංමේ යෂේ ලංඇති ලංබව ලං ලංරැාැදිලි ලං ප. ලං ලං 

 

අන්කමිකජේක ලංප කමවම් ලං 

 

 

 

 

 

        

         

        

      

    

 

 

 

 

අන්කමිකජේක ලං

ප කමවම් ලංඇති 

අන්කමිකජේක ලං

ප කමවම් ලංනැති 

5 31 
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ඉාා ලං  ාේරතුරු ලං  ලං අනුව ලං සමීෂේණ යට ලං බඳු්  ලං වර  ලං කද් ලං ස්තකාවේක ලං 36 ලං ්  ලං  ලං  ලං වේ්ිව ලං

ිවද්යේක ලංස්තකාවේක ලං31 ලංවටම ලංඅ් ා්ජේක ලංරාසුවම් ලං  ේමැා. ලංඑය ලංප්ර ලංතිශායෂේ ලං කස ලංක6% ලං

කි. ලංස්තකාවේක ලං05 ලංවට(13% ලංෂේ) ලංරම ෂේ ලංඅ් ා්ජේක ලං  ලංරාසුවම් ලංකබේ ලංදී ලංඇා. ලංඒවේ ලං ම් ලං ලං

අෂේවරරත්වතුව, ලංමේා ඛ, ලංනුවරඑළිය, ලංඅම්රේර ලංාේ ලංමානුවර ලංය  ලංස්තකාවේක ලං05 ලංරමණි. 

 

සම්පත් ලංසාද්ධේනය 

 

 

 

 

 

 

ස්තකාවේක ලං සම්රත්ව ලං ව්ීවර ය ලං යට ත්ව ලං මූලිව ලං වශ ය් ම ලං ස්තකාවේක ලං ග්ර ලං් ථ ලං

ව්ීවර ය ලංකිරීම ලංපිළිබඳව ලං ලංසකවේ ලංබක  ලංකදී. ලං ලංඅ ේවර ය ලං ලංවූ ලංවරු ක ලංඅනුව ලංස්තකාවේක ලං ලං

30 ලංව ලංරම  ලංග්ර ලං් ථ ලංඑවතුව ලං දිව ලංද්ශම ලංව්ීවර ය ලංඅනුව ලංව්ීවර ය ලංවර ලංඇති ලංඅාර ලං

එය ලංක3% ලංකි. ලං මුත්ව ලංස්තකාවේක ලං06 ලං ලංෂේ ලංකිසිදු ලංව්ීවර  ලංක්ර ලංමයෂේ ලංඅනුගම ය ලං  ේවර  ලං

බව ලං ලංඅ ේවර ය ලං ප. ලං ලංඑය ලංප්ර ලංතිශායෂේ ලං කස ලංගත්ව ලංිවට ලං17% ලංකි. ලං ලං 

 

 

     

        

      

        

       

 

 

කිසිදු ලං ව්ීවර  ලං ක්ර ලංමයෂේ ලං අනුගම ය ලං   ේවර  ලං ස්තකාවේක ලං 06 ලං හි ලං වේ්ය ලං ම්ඩකය ලං

පිළිබඳ ලං සේයේ ලංබැලී ම්දී ලංඅ ේවර ය ලංවූ ලංවරු ක ලංරාා ලංරරිදිය. 

 

 ලං ලං ලං ලං ලංවමිකීවරවය ලං

වර ලංඇති 

වමිකීවරවය ලං වර ලං

නැති 

30 6 
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වමිකීවරවය ලං

වර ලං නේමැති ලං

ස්තකකවේක 

 

වේමිකය ලංමණ්ඩකය 

06 ස්තකකවේකයේධිපති සාවමිකධන ලං

ස වේර 

ස්තකකවේක ලං

ස වේර 

 වනත් 

  ැා 3 1 2 

 

 

ඉාා ලං ව්ීවර ය ලං වර ලං   ේමැති ලං  ලං ස්තකාවේක ලං 06 ලං ්  ලං එෂේ ලං ස්තකාවේකයවවත්ව ලං

ස්තකාවේකයේධිරති ලංා තුර ලංද්ර  ලංනික ේරී්  ලං  ේමැති ලංබව ලංරැාැදිලි ලං ප. ලං ලං ලංඑම ලංස්තකාවේක ලං

06 ලං්  ලං03 ලංව ලංසාව්   ලංසාවේර ලංා තුර ලංද්ර  ලංනික ේරී්  ලං03 ලං ද් ුත ලංස්තකාවේකය ලංභේරව ලං

වටණුතු ලං වරයි. ලං  ලං එ තකම ලං ාවත්ව ලං එෂේ ලං ස්තකාවේකයෂේ ලං  ලං ස්තකාවේක ලං සාවේරවර යුත ලං

භේර ේ ද් ලං ාවත්ව ලං ස්තකාවේක ලං 02 ලං ෂේ ලං වළම ේවර  ලං සාවේරවර යුත ලං යට ත්ව ලං  ලං සා ලං

රසේය ේගේර ලං ලංසාවේරවර යුත ලංයට ත්ව ලංරවති  ලංබව ලංඅ ේවර ය ලං ප. ලං ලං 

 

එම ලං නික ේරී්  ලං අාරි්  ලං සාව්   ලං ා තුර ලං ද්ර  ලං නික ේරී්  ලං ති ද් ේ ලං වේණිජ පදී, ලං

ජ ස් නි පද්  ලංාේ ලංවකේ ලංය  ලංිවණය ලං ේරේවකට ලංඅද්ේළ ලංාරේධි ේරි්  ලංව  ලංඅාර ලංඅ  ුතත්ව ලං

ති ද් ේ ලංඅ. රේ.ස. ලංසේ. රළ ලංසා ලංා. රළ ලංද්ෂේවේ ලංඅ යේර ය ලංකැවව්  ලංව  ලංඅාර ලංඑම ලංකිසිදු ලං

නික ේරි යුත ලං ස්තකාවේකයේධිරති ලං ා තුරට ලං අද්ේළ ලං අ යේර  ලං  ා  ලං වෘත්වතීය ලං සුදුසුවම් ලං

සස්රේ ලං  ේමැා. ලං 

 

වේමික ව ලංද්යේක ලංස්තකකවේක  ේණිගතගක ලංරීමම 

 

 

අධි ලං

 ේණිගතය 

 ේණිගතය ලංI  ේණිගතය 

II 

 ේණිගතය  

III 

 ේණිගතගක ලංවර ලං

 නේමැති 

- 2 13 6 14 
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ජේතිව ලංස්තකාවේක ලං තකවේ ලංම්ඩකය ලංමින්  ලංනි් ේිා ලංප්ර ලං තිවකට ලංඅනුව ලංසිදු ලංවරනු ලංකබ  ලං

 ේණිගා ලං කිරීම් ලං ප්ර ලංවේරව ලං වේ්ිව ලං ිවද්යේක ලං  ලං ස්තකාවේක ලං වැ ද ලං ප්ර ලංමේ යෂේ ලං එ ම් ලං 13 ලං ෂේ ලං ලං

රම  ලංII ලං ේණියට ලං ලංඅයත්ව ලං ලංස්තකාවේක ලංබව ලංඅ ේවර ය ලං ප. ලං  ලංඑ තකම ලං ලං I ලං  ලං ේණියට ලංඅයත්ව ලං

ස්තකාවේක ලං02 ලංෂේ ලංද් ලං ලං ලංIII ලං ේණියට ලං ලංඅයත්ව ලංස්තකාවේක ලං06 ලංෂේ ලංද් ලංඇති ලංඅාර ලංඅධි ලං ේණියට ලංළඟේ ලං

වූ ලංස්තකාවේක ලං ලංකිසිවෂේ ලං  ේමැා. ලං ලං ලංස්තකාවේක ලං14 ලංෂේ ලංරම  ලං ේණිගා ලංවර ලං  ේමැා. ලංඑය ලං

ප්ර ලංතිශායෂේ ලං කස ලං3ක% ලංකි. 
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මෂදුවේාග ලංපද්ධති ලංභේද්කය  

 

මේදුවේාග ලං

භේද්ක ලංවරන 

Koha WINISIS  වනත් මේදුවේාග ලංභේද්ක ලං

 නේවරන 

4 1 3 5 32 

 

සමීෂේණ යට ලංභේජ ය ලංවූ ලංවේ්ිව ලංිවද්යේක ලං 36 ලං්  ලං  ලං 04 ලංෂේ ලංරම  ලංස්තකාවේක ලංමෘදුවේාග ලං

භේිවා ලංවරයි. ලං ලංඅෂේවරරත්වතුව ලං ලංවේ්ිව ලංිවද්යේක ලංස්තකාවේකය ලංKoha ලං ලංමෘදුවේාගය ලංභේිවා ලං

වර  ලංඅාර ලං  ලං  ලංබකපිටිය, ලංමේා ඛ, ලං අනුරේ ස්ර ලංය  ලංස්තකාවේක ලං 03 ලංWINISIS ලංමෘදුවේාගය ලං

භේිවා ලං වරයි. ලං  ලං වළුාර, ලං නුවරඑළිය, ලං ගේඛක ලං ුතරු ෑගක ලං  ලං රත්ව ස්ර ලං ය  ලං  ලං වේ්ිව ලං ාේ ලං

ාේෂේණ  ලං ිවද්යේක ලං ස්තකාවේකවක ලං ිවිව  ලං ස්තකාවේක ලං වළම ේවර  ලං රේ ති(Library 

Management System)  (Eg : Cot Gall LMS) භේිවා ලංවරනු ලංකබයි. ලං ලං ලං 
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ස්තකාවේක ලං27 ලංව ලංරම  ලංකිසිදු ලංස්තකාවේක ලංමෘදුවේාගයෂේ ලංභේිවා ලං  ේවරයි. ලං  ස්තකාවේක ලං

මෘදුවේාග ලං භේිවා ලං වර  ලං ප්ර ලංතිශාය ලං 75% ලං කි. ලං ස්තකාවේක ලං මෘදුවේාග ලං භේිවා ලං   ේවර  ලං

ප්ර ලංතිශාය ලං25% ලංකි. ලං 

 

        

         

        

     

       

 

 

ප්ර ලංධේන ලංඅාශ 

 

 

සමීෂේණ යට ලංබඳු්  ලංවර  ලංකද් ලංවේ්ිව ලංාේ ලංාේෂේණණිව ලං ලංිවද්යේක ලංඅතුරි්  ලං ලංස්තකාවේක ලං35 ලං 

ව ලංරම  ලංබැාැර ද්  ලංඅාශය ලංසා ලං  ලංිවම්ශ  ලංඅාශය ලංය  ලංඅාශ ලං ද්වම ලං  ලං්රියේත්වමව ලං ප. ලං ලං

ඊට ලංඅමාරව ලංසඟරේ ලංඅාශ ලංඇති ලං ලංස්තකාවේක ලං16 ලංෂේ ලංද් ලංස්වත්වරත්ව ලං ලංඅාශ ලංසහිා ලංස්තකාවේක ලං34 ලං

ෂේ ලං, ලංකියීම් ලංඅාශ ලංසහිා ලංස්තකාවේක ලං ලං34 ලංෂේ ලංාේ ලංරරිග ව ලංඅාශ ලංසහිා ලංස්තකාවේක ලං04 ලං ලංෂේ ලං

ඇා. ලං  ලං ාවද් ලං  ලං බැාැර ද් , ලං ිවම්ශ , ලං සඟරේ, ලං ස්වත්වරත්ව, ලං කියීම්, ලං ය  ලං අාශ ලං සියඛකම ලං

්රියේත්වමව ලං ස්තකාවේක ලං ඇත්ව ත්ව ලං 15 ලං ෂේ ලං රමණි. ලං සියලුම ලං අාශ ලං ්රියේත්වමව ලං ස්තකාවේකවක ලං

ප්ර ලංතිශාය ලං41% ලංකි. 

 

 

 

බැ ැර න ලං

අාශය 

ද්මමිකශන ලං ලං

අාශය 

සඟරේ ලං ලං

අාශය 

ස්වත්පත් ලං ලං

අාශය 

රීයද්ම් ලං ලං ලං

අාශය 

පරිගවව ලං ලං

අාශය 

 වනත් 

35 35 16 34 34 4 - 
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ස්තකකවේක  තකවේ 

 

 

ස්තකාවේක ලං  ලං  තකවේ ලංපිළිබඳ ලං  ලංසකවේ ලංබක  ලංිවට ලං  ලංස්තකාවේක ලං  ලං 36 ලංව ලංරම  ලංඑ ම් ලංසියලුම ලං

ස්තකාවේකවක ලංබැාැර ද්  ලං තකවය ලං  ලං්රියේත්වමව ලං ප. ලංස්තකාවේක ලං  ලං 35 ලංව ලංිවම්ශ  ලං තකවේ ලං

්රියේත්වමව ලංව  ලංඅාර ලං ලංඡේයේ ලංපිටරත්ව ලං ලං තකවය ලං06 ලංවද් ලං ලංප්ර ඛන  ලං තකවේ ලංඇති ලංස්තකාවේක ලං4 ලං

ෂේ ලං ද් ලං අ් ා් ලං ස්තකාවේක ලං පිරුළු ලං  ලං  තකවය ලං ්රියේත්වමව ලං ස්තකාවේක ලං 03ෂේ ලං  ලං ද් ලං  ලං ඇති ලං බව ලං ලං

අ ේවර ය ලං ප. 
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බැ ැර න ලං

 තකවය 

ද්මමිකශන ලං

 තකවය 

ඡේයේ ලංපිටපත් ලං ලං

 තකවය 

ප්ර ඛනන ලං ලං ලං

 තකවය 

ස්තකකවේක ලං

පිරුළු 

36 35 6 4 3 
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වේ්ිව ලංිවද්යේක ලංාේ ලංාේෂේණ  ලංිවද්යේක ලංස්තකාවේකවක ලං  තකවේ ලං පිළිබද් ලංාවදුරටත්ව ලංසකවේ ලං

බැලී ම්දී ලං ස්තකාවේක ලං 26 ලං ව ලං  ලං රම  ලං (72%) ලං බැාැර ද්  ලං  ලං සා ලං ිවම්ශ  ලං  තකවේ ලං රම ෂේ ලං

්රියේත්වමව ලං ප. ලංසඟරේ, ලං ලංඡේයේපිටරත්ව ලං ලංාේ ලංඅ් ා් ලංස්තකාවේක ලංපිරුළු ලංවැනි ලංඅනිුතත්ව ලං ලං තකවේ ලං

සැරයීම් ලංඉාේ ලංදු්වක ලංමට්ටමව ලංරවති  ලංබව ලං රනී ලංයයි. ලං  ලංඑම ලං තකවේ ලංසහිා ලංස්තකාවේකවක ලං

ප්ර ලංතිශාය ලං36% ලංකි. 

 

වේමිකය ලංමණ්ඩකය 

 

 

 

 

 

 

වේ්ිව ලංිවද්යේකවක ලංස්තකාවේකවක ලංවේ්ය ලංම්ඩකය ලංපිළිබඳ ලංසකවේ ලංබැලී ම්දී ලංස්තකාවේක ලං

1  ලංව ලංරම  ලංස්තකාවේකයේධිරතිවරු්  ලංස්තකාවේකය ලංභේරව ලංවටණුතු ලංවරයි. ලං  ලංඑය ලං52% ලං ලංව ලං

ප්ර ලංතිශායකි. ලංස්තකාවේක ලං17 ලංව ලං ලංරම  ලංස්තකාවේකය ලංභේරව ලංවටණුතු ලංවරනු ලංකබ්  ්  ලංඑම ලං

රේජවේරිය ලංසඳාේ ලං ලංඅනුණුෂේා ලංවර  ලංකද් ලං ව ත්ව ලංනික ේරී්  ලංබව ලං රනී ලංයයි. ලංඑය ලං4ක% ලං ලංව ලං

ප්ර ලංතිශායකි. ලං ලං ලංසමීෂේණ යට ලංබඳු්  ලංවර  ලංකද් ලංඑම ලංස්තකාවේකවක ලංවේ්ය ලංම්ඩකය ලංපිළිබද් ලං

සිවතකාරේත්වමව ලං ාේරතුරු ලංරාා ලංරරිදිය. 

 

 

ඉාා ලං ාේරතුරු ලංඅනුව ලංසමීෂේණ යට ලංබඳු්  ලංවර  ලංකද් ලංවේ්ිව ලංාේ ලංාේෂේණණිව ලංිවද්යේක ලං

ස්තකාවේක ලං36 ලංතුළ ලංස්තකාවේකයේධිරතිවරු්  ලං1  ලංෂේ ලංාේ ලංස්තකාවේක ලංසාව්   ලංනික ේරි්  ලං

31 ලංෂේ ලංද් ලංස්තකාවේක ලංසායවවරු ලං23 ලංෂේ ලංද් ලං ව ත්ව ලංනික ේරී්   (MA, FA, Lab Ass.) 05 ලංෂේ ලංද් ලං

 තකව ේ  ලංනිරාව ලංසිටි  ලංබව ලංඅ ේවර ය ලංිවය. 

 

 

ස්තකකවේකයේධිපති ස්තකකවේකයේධිපති ලං  නේවන ලං

 වනත් ලංනිකධේමන් 

1  17 

ස්තකකවේකයේධිපති ස්තකකවේක ලංසාවමිකධන ලං ලං

නිකධේරි 

ස්තකකවේක ලං

ස ේයව 

 වනත් 

19 31 23 5 
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ස්තකකවේකයේධිපතිවරුන් ේ ලංඅධයේපනිව ලංස  ලංවෂත්ීය ලංකමදුකමවම් ලං 

 

 

ස්තකක

වේක

යේධිප

තිවරු 

අධයේපනිව වෂත්ීය 

 

 

අ. පේ.

ස ලං

සේ. ප

ළ 

අ. පේ.

ස ලං

උ. පළ 

ශේතකත්ර ලං

 කදී ලං

සේමේ

නය ලං

උපේධිය 

ශේතකත්ර ලං

 කදී ලං ලංද්

 ේ  ලං

උපේධිය ලං

(ස්තකක

වේක ලං

ද්යේව) ලං 

ශේතකත්ර

 කදී ලං

 ගෞරව ලං

උපේධිය ලං 

ස්තකක

වේක ලං

සාගම

 ේ ලං

ප්ර ලංථම ලං

පමෂණ 

වය 

ම

ධය

ම 

අවසේ

න 

ස්තකක

වේක ලං

ඩිප කෝ

මේ 

ස්තකක

වේක ලං

සාගම

 ේ ලං

සේමේජි

ව 

19 01 06 07 01 04 02 02 04 08 01 

 

ස්තකකවේක ලං සාවමිකධන ලං ස වේරවරුන් ේ ලං අධයේපනිව ලං ස  ලං වෂත්ීය ලං

කමදුකමවම් ලං 

 

ස්තකක

වේක

සාව

මිකධන ලං

ස 

වේර 

අධයේපනිව වෂත්ීය 

 

 

ශේතකත්ර ලං

 කදී ලං

සේමේ

නය ලං

උපේධි

ය 

ශේතකත්ර ලං

 කදී ලං ලංද්

 ේ  ලං

උපේධිය ලං

(ස්තකක

වේක ලං

ද්යේව) 

 වන

ත් 

උපේධි 

ශේතකත්ර

 කදී ලං

 ගෞර

ව ලං

උපේධි

ය 

ස්තකක

වේක ලං

සාගම

 ේ ලං

ප්ර ලංථම ලං

පමෂණ 

වය 

ම

ධය

ම 

අවසේ

න 

ස්තකකවේක ලං

ඩිප කෝමේ 

 වනත් ලං

ඩිප කෝමේ 

 

31 26 02 03 02 06 04 - 05 03 
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වේමිකයය ලංමණ්ඩක ේ ලං ලංප්ර ලංමේවය 

 ලං 

1 ලංඅ යකු ලං

පමවෂණ ලං

සිටින 

2 ලංෂණ ලං

පමවෂණ ලං

සිටින 

3 ලංෂණ ලං

පමවෂණ ලං

සිටින 

4 ලංෂණ ලං

පමවෂණ ලං

සිටින 

5 ලංෂණ ලං

පමවෂණ ලං

සිටින 

8 16 10 1 1 

 

වේ්ය ලං ම්ඩකය ලං එෂේ ලං අ යුත ලං රම ෂේ ලං සිටි  ලං ස්තකාවේක ලං  ලං 0ක ලං ති ේ. ලං  ලං නික ේරී්  ලං 2 ලං ෂේ ලං

රම ෂේ ලං තකව ේ  ලංනිරා ලංස්තකාවේක ලං16 ලංෂේ ලංද් ලං3 ලංෂේ ලංරම ෂේ ලංසිටි  ලංස්තකාවේක ලං10 ලංෂේ ලංද් ලංඇා. ලං ලං

නික ේරී්  ලං4 ලංෂේ ලංසිටි  ලංඑෂේ ලංස්තකාවේකයෂේ ලංසා ලං ලංනික ේරි්  ලං5 ලංෂේ ලංසිටි  ලංඑෂේ ලංස්තකාවේකය ලං

ෂේ ලංද් ලංඇා. 

 

 

 

පේඨව ලංසානයේව 

 

 

 

 

 

වේ්ිව ලං ාේ ලං ාේෂේණ  ලං ිවද්යේක ලං ස්තකාවේකවක ලං රේඨවයි්  ලං  ලං ප්ර ලං ේ  ලං ව්ග ලං 02 ලං කි. ලං  ලං එ ම් ලං

වේ්ය ලංම්ඩකය ලං(අ යය  ලංාේ ලංඅ  යය ) ලංාේ ලංසිසු් ය. ලං 

වේමිකය ලං

මණ්ඩකය 

50 ලංට ලංඅඩු 50 ලං- ලං100 100 ලං-150 150 ලං- ලං200 200 ලංවැඩි 

   23 4 - - 
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 ලංඒ ලංඅනුව ලංවේ්ය ලංම්ඩකය ලං50 ලංට ලංඅඩු ලංසේමේජිවත්වවයෂේ ලං ලංසහිා ලංස්තකාවේක ලං ලං ලං  ලංෂේ ලංද් ලං ලංවේ්ය ලං

ම්ඩකය ලං  ලං50 ලං -100 ලංඅාර ලංරරේසයව ලංපිරිසෂේ ලං ලංසේමේජිවත්වවය ලංද්ර  ලංස්තකාවේක ලං  ලං23 ලංෂේ ලංද් ලං

100 ලං– ලං150 ලංඅාර ලං ලංසේමේජිවත්වවයෂේ ලංසහිා ලංස්තකාවේක ලං04 ලංෂේද් ලංඇා. ලං ලං 

 

සිකමන් 

 

 

 

ඉාා ලංද්ැෂේ ව  ලංරරිදි ලංසිසු්  ලං100 ලංට ලංඅඩු ලංපිරිසෂේ ලංසේමේජිවත්වවය ලංද්ර  ලංස්තකාවේක ලං03 ලංෂේ ලංද් ලං ලං

100 ලං– ලං200 ලං ලංඅාර ලං ලංසේමේජිවත්වවය ලංද්ර  ලංස්තකාවේක ලං ලං05 ලංෂේද් ලං200- ලං300 ලංඅාර ලංසේමේජිවත්වවය ලං

ද්ර  ලංස්තකාවේක ලං ලං04 ලංෂේ ලංද් ලං ලං300 ලං– ලං400 ලංඅාර ලංස්තකාවේක ලං07 ලංෂේ ලංද් ලං ලං400 ලං– ලං500 ලංඅාර ලංස්තකාවේක ලං ලං

06 ලං ෂේ ලං සා ලං 500 ලං ට ලං වැ ද ලං බණුාරය ලං සමේජිවත්වවය ලං ද්ර  ලං ස්තකාවේක ලං 11 ලං  ලං ද් ලං ඇති ලං බව ලං

අ ේවර ය ලං ප. ලං ලං 

 

සාරෂණ ව ලංක්රියේමේමිකග ලං ලංඅගමගමනය ලංරීමම 

 

සාරෂණ ව ලංක්රියේමේමිකග ලං

අගමගමනය ලංවරන 

 

සාරෂණ ව ලංක්රියේමේමිකග ලං

අගමගමනය ලං නේවරන 

 

26 

 

10 

 

ස්තකාවේක ලං26 ලංෂේ ලංරම  ලංුතම  ලං ා  ලංසාරෂේණ  ලං්රියේමේ්ගයෂේ ලංඅනුගම ය ලංවර  ලංඅාර ලං

10 ලංෂේ ලංරම  ලංකිසිදු ලංසාරෂේණ  ලං්රියේමේ්ගයෂේ ලංඅනුගම ය ලං  ලං   ේවර  ලංබව ලං රනී ලංයයි. ලං

සාරෂේණ  ලං ්රියේමේ්ග ලං අනුගම ය ලං වර  ලං ප්ර ලංතිශාය 72% ලං කි.අනුගම ය ලං  ලං   ේවර  ලං

ප්ර ලංතිශාය 28%කි. 

 

සිකමන් 100 ලංට ලං

අඩු 

100 ලං- ලං

200 

200 ලං-

300 

300 ලං- ලං

400 

400 ලං– ලං500 500 ලං

වැඩි 

 3 5 4 7 6 11 
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 පේදු ලංගැටලු 

 

1. වේ්ිව ලංමුද්ඛ ලංප්ර ලංතිරේද්  ලංප්රමේ වත්ව ලං  ේීම. 

2. වේ්ය ලංම්ඩක ලංහිඟය. ලං 

  ම් ලංනිසේ ලංඑෂේ ලංනික ේරි යුත ලංරම ෂේ ලංසිටි  ලංස්තකාවේකවක ලංඑම ලංනික ේරියේ ලංනිවේඩු ලං

කබේ ලංගැනී ම්දී ලංස්තකාවේකය ලංිවවෘා ලංවර ලංාැීමට ලං  ේාැකිීම ලං, ලංස්තකාවේක ලංසම්රත්ව ලං

ආරෂේණේ ලංවර ලංගැනීම ලංාේ ලං තකවේ ලංසැරයී ම් ලංගැටලු ලංඇතිීම. 

3. ස්තකාවේක ලං වේ්යය ලං ම්ඩකය ලං සඳාේ ලං සුදුසුවම්(අ යේරනිව ලං ාේ ලං වෘත්වතීය) ලං සහිා ලං

නික ේරී්  ලංරත්වවර ලං  ේතිීම. 

4. නිශ්ිා ලං එවතු ලං සාව්   ලං ප්ර ලංතිරත්වතියෂේ ලං අනුගම ය ලං   ේකිරීම ලං  ේතු ව්  ලං

ස්තකාවේක ලංඑවතු ලංසාව්  ය ලං  ේීම ලං. 

5. ස්තකාවේක ලං ගේඩ ැිනලි ලංනියිා ලංප්ර ලං තියට ලංඅනුකූක ලං  ේීම ලංාේ ලංඉඩ ලංවඩ ලංප්ර ලංමේ වත්ව ලං

  ේීම. 

6. ස්තකාවේක ලංගෘා ලංභේ්ඩ ලංප්ර ලංමේ වත්ව ලංරරිදි ලං  ේමැති ලංීම. 

7.  ී  ලංාේෂේණණිව ලං මවකම් ලං ලංභේිවායට ලංඅවශය ලංරාසුවම් ලං  ේමැති ලංීම ලං ේතු ව්  ලං

සේම්ප්ර ලංද්ේයිව ලංක්ර ලංම ලංමා ලං ලංයැපීමට ලංසිදුීම. ලං ලං ලං(රරිග ව, ලංඅ් ා්ජේක, ලංමෘදුවේාග, ලං ලංජේයේ ලං

පිටරත්ව ලං තකවේ) 

8. ස්තකාවේක ලං  ලං රරිග වගා ලං කිරීමට ලං අවශය ලං ද්ැනුම ලං ාේ ලං  මවකම් ලං කබේ ලං ගැනීමට ලං

  ේාැකිීම. 

9. ස්තකාවේක ලංවේ්යය ලංම්ඩකයට ලංඅවශය ලංවෘත්වතීය ලංද්ැනුම ලංාේ ලංස්ණු කව ලංකබේගැනීමට ලං

රාසුවම් ලං(මූකය ලංාේ ලංඅවතකථේ) ලං  ේමැති ලංීම. 

10. ස්තකාවේක ලංසඳාේ ලං ඩත්වතු ලංරාසුවම් ලං  ේමැති ලංීම. 

11. නිසි ලංසාරෂේණ  ලංාේ ලංප්ර ලංති්ඨේර  ලංක්ර ලංම පද් ලංඅනුගම ය ලං  ලංකිරීමට ලංඅවශය ලංප්ර ලංතිරේද්  ලං

ප්ර ලංමේ වත්ව ලං  ේීම ලංාේ ලං ලංද්ැනුම ලංසහිා ලංනික ේරී්  ලං  ේමැති ලංීම 

12. ස්තකාවේක ලං  ේණිගා ලං වර ලං   ේමැති ලං  ලං බැිව්  ලං  ලං  භෞතිව ලං ාේ ලං මේ ව ලං සම්රත්ව ලං කබේ ලං

ගැනී ම්දී ලංිවිව  ලංගැටලු ලංරැ  ලං ැීම. 
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නිගමන 

 

1. කාවේ ප ලංවේ්ිව ලංාේ ලංාේෂේණ  ලංිවද්යේක ලංස්තකාවේක ලං වක ලංඇති ලංස්තකාවේක ලංසම්රත්ව ලං

රේඨවය් ට ලංසේ ේෂේණව ලංප්ර ලංමේ වත්ව ලං  ේ ප. 

2. එවතු ලංසාව්   ේ දී ලංග්ර ලං් ථ ලංපිළිබද් ලංරම ෂේ ලංඅව ේ ය ලං යේමුවර ලංඇා. 

3. සම්රත්ව ලංසාිව ේ ය ලංසඳාේ ලංිවණය ලංද්ැනුමැති ලංනික ේරී්  ලං  ේමැා. 

4. ස්තකාවේක ලංඑවතුව ලංවේ්ිව ලංඅ යේර යට ලංඅද්ේළ ලංිවණය ලංෂේ ්ර ලංවකට ලංරම ෂේ ලංසීමේ ලං

ී ලංඇා. 

5. ස්තකාවේක ලංමෘදුවේාග ලංභේිවාය ලංඅවම ලංමට්ටමව ලංරවතී. ලංභේිවා ලං  ේවර  ලංප්ර ලංතිශාය ලං

75% ලංකි. 

6. ස්තකාවේක ලං72 ලං% ලංෂේ ලංරම ම ලංබැාැර ලං ද්  ලංසා ලංිවම්ශ  ලං තකවේ ලංරම ෂේ ලං්රියේත්වමව ලං

වර  ලංඅාර ලංඅ  ුතත්ව ලං තකවේ ලංපිළිබද් ලංඅඩු ලංඅව ේ යෂේ ලං යේමු ලංවර ලංඇා. 

7.  මම ලං ස්තකාවේකවලි්  ලං 4ක% ලං ෂේ ලං රම  ලං  ව ත්ව ලං නික ේරි්  ලං භේරව ලං රවති  ලං අාර ලං

ස්තකාවේකයේධිරතී්  ලංභේරව ලංඇත්ව ත්ව ලං52% ලංකි. 

8. වේ්යය ලං ම්ඩකය ලං 40% ලං ෂේ ලං රම  ලං අ යේර  ලං සුදුසුවම් ලං සස්රේ ලං තිනද ද් ලං නියිා ලං

වෘත්වතීය ලංසුදුසුවම් ලංසස්රේ ලං  ේමැා. ලං 

9.  ී  ලං ාේෂේණණිව ලං  මවකම් ලං භේිවාය ලං ඉාේ ලං අවම ලං මට්ටමව ලං රවති  ලං අාර ලං

සේම්ප්ර ලංද්ේයිව ලංක්රම ලංමින්  ලං තකවේ ලංසරය  ලංප්ර ලංතිශාය ලංක0%ෂේ ලංරම  ලං ප. 

10. නිසි ලංසාරෂේණ  ලංාේ ලංප්ර ලංති්ඨේර  ලංක්ර ලංම පද් ලංඅනුගම ය ලං  ලංකිරීමට ලංඅවශය ලංප්ර ලංතිරේද්  ලං

ප්ර ලංමේ වත්ව ලං  ේීම ලංාේ ලං ලංද්ැනුම ලංසහිා ලංනික ේරී්  ලං  ේමැති ලංීම. 
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නිමික ද්ශ 

 

1. වේ්ිව ලංාේ ලංාේෂේණණිව ලංිවද්යේක ලංස්තකාවේකවක ලංසම්රත්ව ලංවැ දදිණු ක ලංකිරීම 

2. වේ්ිවව ලං ව්  ලංවර  ලංප්ර ලංතිරේද්  ලංප්ර ලංමේ ය ලංවැ දකිරීමට ලංවටණුතු ලංකිරීම 

3. එවතු ලංසාව්   ේ දී ලං ව ත්ව ලංමේ ය ලංස්තකාවේක ලං් ලංවය ලංඅත්වරත්ව ලංවර ලංගැනීම ලංපිළිබද්ව ලංද් ලං

අව ේ ය ලං යේමු ලංකිරීම 

4. වෘත්වතීය ලං නිස් ාේව ලං සහිා ලං නික ේරී්  ලං රත්වකිරීම ලං  ා  ලං ද්ැ ට ලං සිටි  ලං නික ේරී් ට ලං

වෘත්වතීය ලංද්ැනුම ලංකබේදීමට ලංවටණුතු ලංකිරීම 

5. ස්තකාවේක ලංඑවතුව ලංවේ්ිව ලංඅ යේර යට ලංඅද්ේළ ලංිවණය ලංෂේ ්ර ලංවකට ලංරම ෂේ ලංසීමේ ලං

  ේී ලං ලංභේණේව, ලංආගම, ලංසේහිාය ලංාේ ලංවකේව ලංආදී ලංිවණයය් ද් ලංඇතුකත්ව ලංකිරීම 

6.  ී  ලංාේෂේණණිව ලං මවකම් ලංාේ ලංක්ර ලංම ලංභේිවායට ලංඅද්ේක ලංඅවශය ලංප්ර ලංතිරේද් , ලංද්ැනුම ලංාේ ලං

ස්ණු කව ලංකබේදීමට ලංවටණුතු ලංකිරීම 

7.  ේණිගා ලංවර ලං  ේමැති ලංස්තකාවේක ලංඅද්ේක ලංප්ර ලං තී් ට ලංඅනුකූක ලංව  ලංරරිදි ලංසාව්  ය ලං

වර ලං ේණිගා ලංකිරීම ලංාේ ලං ේණිගා ලංවර ලංඇති ලංස්තකාවේකවක ලං ේණි ලංාසතක ලංකිරීමට ලං

වටණුතු ලංකිරීම. 

8. ස්තකාවේක ලං ාර ේශව ලං විටු ලං පිහිටුවේ ලං ගැනීම ලං තුළි්  ලං අවශය ලං  ලං ාර ද්තක ලං ාේ ලං ගැටලු ලං ලං

සඳාේ ලං ලංපිළියම් ලංකබේ ලංගැනීමට ලංඅවතකථේව ලංසකසේ ලංගැනීම 

 

 
 

 

 



1 

 

Name of the Library : Akkaraipattu Technical College Library  

 

Address : Main Street 

   Akkaraipattu 

   

District  : Ampara 

 

Library Resources :  Qty 

  Book  1063 

  Journal  15 

  Newspaper (per day)  4  

  Media  5 

  Electronic Media  18 

  Internet  available 

   

Divisions : Reference  

  Reading 

  Newspaper  

  
Library Services : Lending  

  Reference 

     

Library Software : Koha 

 

Number of Readers :  Qty 

   Staff  20 

   Student  400 

  

Telephone : 0672280082 

  

Fax : 0672279326 

 

E-Mail : tcakkaraipattu2005@gmail.com 

  

Library Staff : Librarian  1  

  Development Assistant  1 

 

 

 

 



2 

Name of the Library : Anamaduwa Technical College Library  

 

Address : Anamaduwa   

   

District : Puttalam 

 

Library Resources :  Qty 

  Book  1807 

   

Main Divisions : Lending   

  Reference   

  Reading   

  Periodical 

  Newspaper    

  
Library Services : Lending  

  Reference  

  
Classification Scheme : DDC  

 

Number of Readers :  Qty 

   Staff  45 

   Student:  105 

 

Telephone : 0322263288 

 

Fax : 0322263288 

 

E-Mail : tcanamaduwa@gmail.com 

 

Library Staff : Development Assistant 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

Name of the Library : Balapitiya Technical College Library  

  

Address : Vandaduwa 

   Balapitiya 

   

District : Galle 

  

Library Resources :  Qty 

  Book  6287 

  Journal  1 

  Newspaper  4 

  Audio/Video  15 

  Media  30  

  

Main Divisions : Lending  

  Reference    

  Newspaper    

  Reading 

  
Library Services : Lending  

  Reference:   

  
Classification Scheme : DDC 

  

Software : WINISIS 

  

Grade : III 

  

Number of Readers :  Qty 

  Staff  80 

   Student:  475 

  

Telephone : 0912258096 

  

Fax : 0912256685 

  

E-Mail1 : tcbalapitiya@gmail.com 

 

Library Staff : Librarian  1  

  Library Assistant  1 

 

 

 

 



4 

Name of the Library : Bandarawela Technical College Library  

  

Address : Wevathenna 

   Bandarawela 

   

District : Badulla 

  

Library Resources :  Qty 

  Book  6000 

  Journal  20 

  Newspaper  1 

  

Main Divisions : Lending  

  Reference  

  Newspaper 

  Reading  

  Periodical   

  
Library Services : Lending  

  Reference   

  
Number of Readers :  Qty 

   Staff  50 

   Student  400 

  

Telephone : 0572222754 

  

Fax : 0572222753 

  

E-Mail : tcbandarawela@gmail.com  

 

Library Staff : Library Assistant  1  

  Other (M.A)  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

Name of the Library : Batticaloa Technical College Library  

  

Address : Manchanthoduwai 

   Batticaloa 

   

District : Batticaloa 

  

Library Resources :  Qty 

  Book  6768 

  Journal  206 

  Newspaper  4 

  

Main Divisions : Lending   

  Reference 

  Newspaper  

  Reading  

  Periodical   

  
Library Services : Lending  

  Reference  
  

Number of Readers :  Qty 

   Staff  70 

   Student  500 

 

Telephone : 0652246557 

  

Fax : 0652246557 

  

E-Mail : tcbatticola@gmail.com  

 

Library Staff : Development Officer  1  
 

 

 

 



6 

Name of the Library : Beliatta Technical College Library  

 

Address : Beliatta   

   

District : Hambantota 

  

Library Resources :  Qty 

  Book  15338   

  Newspaper  3 

  Audio/Video  25 

  Media  35 

  

Main Divisions : Lending   

  Reference   

  Periodical 

    
Library Services : Lending  

  Reference   

  
Classification Scheme : DDC 

  

Grade : III 

  

Number of Readers :  Qty 

   Staff  75 

   Student  455 

  

Telephone : 0472243229 

  

Fax : 0472243229 

  

E-Mail : tcbeliattha@gmail.com 

 

Library Staff : Librarian  1 

  Development Assistant 1 

  Library Assistant  1 

 

 

 

 

 

 

 



7 

Name of the Library : Dambulla Technical College Library  

  

Address : Matale Road 

   Dambulla 

   

District : Matale 

  

Library Resources :  Qty 

  Book  13349 

  Newspaper (per day) 1 

  

Main Divisions : Lending  

  Reference   

  Reading  

  
Library Services : Lending  

  Reference  

  
Classification Scheme : DDC  

 

Grade : II 

 

Number of Readers :  Qty 

   Staff  55 

   Student  447 

  

Telephone : 0662284713 

 

Fax : 0662284713 

  

E-Mail : tcdambulla@gmail.com 

 

Library Staff :  Library Development Assistant 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

Name of the Library : Dehiattakandiya Technical College Library  

  

Address : Dehiatthkandiya 

   

District : Ampara 

  

Library Resources :  Qty 

  Book  6036 

  Journal  16 

  Newspaper  416 

  Audio/Video  16 

  Media  32 

   

Main Divisions : Lending    

  Reference    

  Newspaper  

  Reading 

  Computer   

  Periodical   

  
Library Services : Lending 

  Reference  

  Documentation  

  Inter Library Loan  
  
Classification Scheme : DDC 

   

Number of Readers :  Qty 

  Staff  45 

   Student  325 

  

Telephone : 0272250117 

  

Fax : 0272250117 

  

E-Mail : tcdehiattakandiya@gmail.com 

 

Library Staff : Library Assistant  1 

 

 

 

 

 

 



9 

Name of the Library : Embilipitiya Technical College Library  

 

Address : Nonagama Road 

   Embilipitiya 

   

District : Rathnapura 

 

Library Resources :  Qty 

  Book  6000 

  Journal  2 

  Newspaper (per day)  2 

  Audio/Video  1 

  Electronic Media  100 

  

Main Divisions : Lending  

  Reference  

  Reading  

  Periodical 

  Newspaper  

  
Library Services : Lending  

  Reference   

  
Classification Scheme : DDC  

  

Grade : III 

  

Number of Readers :  Qty 

   Staff  85 

   Student  200 

  

Telephone : 0472261037 

 

Fax : 0472261037 

 

E-Mail : tcembilipitiya@gmail.com 

 

Library Staff : Development Assistant 1 

 

 

 

 

 

 



10 

Name of the Library : Gampaha Technical College Library  

  

Address : Werellawattha 

   Yakkala 

   

District : Gampaha 

  

Library Resources :  Qty 

  Book  7154 

  Journal  450 

  Newspaper   (per day)  2 

  Audio/Video  25 

  Media  100 

  

Main Divisions : Lending   

  Reference   

  Newspaper  

  Reading  

  Periodical  

  
Library Services : Lending  

  Reference  

  
Classification Scheme : DDC  

  

Grade : II 

  

Number of Readers :  Qty 

  Staff  60 

   Student  581 

  

Telephone : 0332222132 

  

Fax : 0332222132 

  

E-Mail : tcgampaha@gmail.com 

 

Library Staff :  Library Development Assistant 2  

   Library Assistant  1 

 

 

 

 



11 

Name of the Library : Hasalaka Technical College Library  

  

Address : Hasalaka   

   

District : Kandy 

  

Library Resources :  Qty 

  Book  11600   

  Newspaper (per day)  3  

  
Main Divisions : Lending    

  Reference   

  Newspaper 

  Reading  

  Periodical   

  
Library Services : Lending  

  Reference   

  
Classification Scheme : DDC 

  

Number of Readers :  Qty 

   Staff  30 

   Student  76 

  

Telephone : 0552257129 

  

Fax : 0552258950 

  

E-Mail : tchasalaka@gmail.com 

  

Library Staff : Librarian  1  

  Other  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

Name of the Library : Homagama Technical College Library  

  

Address : Homagama   

   

District : Colombo 

  

Library Resources :  Qty 

  Book  13480 

  Journal  4 

  Newspaper (per day)  2   

  

Main Divisions : Lending   

  Reference    

  Newspaper  

  Reading  

  
Library Services : Lending  

  Reference   

  
Classification Scheme : DDC 

  

Grade : II 

 

Number of Readers :  Qty 

   Staff  65 

   Student  410 

  

Telephone : 0112855315 

  

Fax : 0112855313 

 

Library Staff : Librarian  1 

  Library Assistant  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

Name of the Library : Kalutara Technical College Library  

  

Address : Kalamulla 

   Kalutara 

   

District : Kalutara 

  

Library Resources :  Qty 

  Book  15198 

  Journal  3 

  Newspaper  4 

  Audio/Video  57 

  Media  1 

  

Main Divisions : Lending  

  Reference 

  Newspaper   

  Reading  

  Periodical  

  
Library Services : Lending 

  Reference   

  Inter Library  

 
Classification Scheme : DDC  

  

Grade : II 

  

Number of Readers :  Qty 

    Staff  76 

   Student  500 

  

Telephone : 0342222325 

  

Fax : 0342222325 

 

Library Staff : Library Development Assistant 1  

  Library Assistant  1 

 

 

 

 

 



14 

Name of the Library : Kegalle Technical College Library  

  

Address : Kachcheriya Road 

   Kegalle 

   

District : Kegalle 

  

Library Resources :  Qty 

  Book  18805  

  Newspaper     (per day) 2 

  Audio/Video  6 

  Media  18 

  

Main Divisions : Lending  

  Reference  

  Newspaper  

  Reading  

 

Library Services : Lending  

  Reference   

  Photocopy  
  
Classification Scheme : DDC  
 
Grade : III 

  

Number of Readers :  Qty 

    Staff  85 

   Student  600 

  

Telephone : 0352222441 

  

Fax : 0352222441 

  

E-Mail : tckegalle@gmail.com 

 

Library Staff : Library Development Assistant 2 

 

 

 

 

 

 



15 

Name of the Library : Kuliyapitiya Technical College Library  

  

Address : Pannala Road 

   Kuliyapitiya 

   

District : Kurunegala 

  

Library Resources :  Qty 

  Book  19324 

  Journal (per month)  1 

  Newspaper (per day)  2 

  

Main Divisions : Lending    

  Reference  

  Newspaper    

  Reading  

  
Library Services : Lending  

  Reference   

  
Classification Scheme : DDC  

  

Number of Readers :  Qty 

    Staff  80 

   Student  600 

  

Telephone : 0372281181 

  

Fax : 0372281181 

  

E-Mail : teckuliyapiti@sltnet.lk 

 

Library Staff : Librarian 1 

  Development Assistant 2 

  Library Assistant  1 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

Name of the Library : Matale Technical College Library  

  

Address : M.C Road 

   Matale 

   

District : Matale 

  

Library Resources :  Qty 

  Book  5191 

  Journal  150  

  

Main Divisions : Lending   

  Reference   

  Newspaper 

  Reading 

  
Library Services : Lending 

  Reference 

  Photocopy  

 

Classification Scheme : DDC  

 

Software : WINISIS 

 

Grade : III 

  

Number of Readers :                                                 Qty 

   Staff  50 

   Student  350 

  

Telephone : 0662224196 

  

Fax : 0662054793 

  

E-Mail : tcmatale@gmail.com 

 

Library Staff : Librarian  1  

  Development Assistant  1 

  Library Assistant         1 

 

 

 

 



17 

Name of the Library : Matara Technical College Library  

  

Address : Medawattha 

   Matara 

   

District : Matara 

  

Library Resources :  Qty 

  Book  15350 

  Newspaper (per day) 3 

  Audio/Video  10 

  Electronic Media 18 

  

Main Divisions : Lending  

  Reference 

  Newspaper  

  Reading 

  
Library Services : Lending  

  Reference  

 
Classification Scheme : DDC  
 

Grade : II 

  

Number of Readers :  Qty 

   Staff  75 

  Student  200 

 

Telephone : 0412222565 

  

Fax : 0412222565 

 

E-Mail : tcmatara@gmail.com 

 

Library Staff : Library Development Assistant 2 

  Library Assistant 1 

 

 

 

 

 

 



18 

Name of the Library : Medagama Technical College Library  

  

Address : Medagama 

   Bibila 

   

District : Monaragala 

  

Library Resources :  Qty 

  Book  3815  

  Newspaper (per month) 43 

  Audio/Video  1 

  
Main Divisions : Lending  

  Reading  

  Newspaper 

  
Library Services : Lending  

  
Number of Readers :  Qty 

   Staff:  21 

   Student  27 

  

Telephone : 0552266113 

  

Fax : 0552266113 

  

E-Mail : tcmedagama@gmail.com 

 

Library Staff : Library Assistant  1 

  Other  1 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



19 

Name of the Library : Monaragala Technical College Library  

  

Address : Sirigala 

   Monaragala 

   

District : Monaragala 

  

Library Resources :  Qty 

  Book  7367 

  Journal  3 

  Newspaper   (per day)  4 

  Audio/Video  18 

  Media  18 

  Electronic Media  20 

  

Main Divisions : Lending  

  Reference  

  Newspaper 

  Reading 

  
Library Services : Lending  

  Reference 

    
Classification Scheme : DDC 

  

Grade : II 

  

Number of Readers :  Qty 

   Staff  50 

   Student  284 

  

Telephone : 0552276167 

  

Fax : 0552276167 

  

E-Mail : tcmonaragala@gmail.com 

 

Library Staff : Librarian  1 

 

 

 

 

 

 

 



20 

Name of the Library : Nuwara Eliya Technical College Library  

  

Address : Jayathilaka Mawatha 

   Nuwara Eliya 

   

District : Nuwara Eliya 

  

Library Resources :  Qty 

  Book  11468 

  Journal  2 

  Newspaper  3  

  

Main Divisions : Lending  

  Reference  

  Newspaper 

  Reading 

  Computer  

  Periodical  

  
Library Services : Lending  

  Reference 

  Documentation  

  
Classification Scheme : DDC  
 

Grade : II 

  

Number of Readers :  Qty 

   Staff  300 

    Student  60 

  

Telephone : 0522222658 

  

Fax : 0522222658 

  

E-Mail : tcnuwaraellya@gmail.com  

 

Library Staff : Development Assistant 1 

 

 

 

 

 



21 

Name of the Library : Polonnaruwa Technical College Library  

 

Address : Vidyapura 

   Polonnaruwa 

   

District : Polonnaruwa 

  

Library Resources :  Qty 

  Book  5765 

  Journal  1 

  Newspaper  7 

  Audio/Video  15 

  

Main Divisions : Lending  

  Reference   

  Newspaper  

  Reading  

  
Library Services : Lending  

  Reference  

  
Classification Scheme : DDC 

  

Number of Readers :  Qty 

   Staff  40 

  Student  250 

  

Telephone : 0272224429 

  

Fax : 0722224429 

  

E-Mail : tcpolonnurwa@gmail.com 

 

Library Staff : Development Assistant 1 

 



22 

Name of the Library : Pathadumbara Technical College Library  

  

Address : Nawayalathenna 

   Pollgolla 

   

District : Kandy 

  

Library Resources :  Qty 

  Book  5390  

  Newspaper (per day)  3 

  

Main Divisions : Lending  

  Reference    

  Reading  

  
Library Services : Lending  

  Reference 

  
Classification Scheme : DDC 

  

Grade : III 

  

Number of Readers :  Qty 

   Staff  45 

  Student  200 

  

Telephone : 0812499782 

  

Fax : 0812499782 

  

E-Mail : tcpathadumbara@gmail.com 

 

Library Staff : Librarian  1 

  Library Development Assistant 1 

  Library Assistant           1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 

Name of the Library : Rathmalana Technical College Library  

  

Address : Rathmalana   

   

District : Colombo 

  

Library Resources :  Qty 

  Book  16918  

  Newspaper  2 

  

Main Divisions : Lending  

  Reference    

  Newspaper  

  Reading    
  Computer   

  Periodical  

  
Library Services : Lending  

  Reference  

  Photocopy  

  
Classification Scheme : DDC 

  

Grade : I 

  

Number of Readers :  Qty 

    Staff  83 

   Student  700 

  

Telephone : 0112632778 

 

Fax : 0452232390  

 

Library Staff : Librarian I  1   

  Library Development Assistant 1 

  Library Assistant 1 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 

 

Name of the Library : Sammanthurai Technical College Library  

  

Address : Sammanthurai  

   

   

District : Ampara 

  

Library Resources :  Qty 

  Book  7100 

  Journal  44 

  Newspaper (per day)  4 

  Audio/Video  9 

  Electronic Media 66 

  

Main Divisions : Lending    

  Reference  

  Newspaper    

  Reading    

  
Library Services : Lending  

  Reference  
  

Number of Readers :  Qty 

   Staff  118 

   Student  301 

  

Telephone : 0672260087 

 

Fax : 0672260087 

  

E-Mail : tcsamanthure@gmail.com 

  

Library Staff : Librarian  1  

  Library Attendant  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 

Name of the Library : Warakapola Technical College Library  

  

Address : Ambagala Road 

                                                            Warakapola 

      

District : Kegalle 

  

Library Resources :  Qty 

  Book  16256 

  Newspaper 3 

  Audio/Video  15 

  

Main Divisions : Lending  

  Reference  

  Reading  

  
Library Services : Lend  

  Reference:   

  
Classification Scheme : DDC  
 

Grade : II 

 

Number of Readers :  Qty 

   Staff  113 

  Student  752 

 

Telephone : 0352267651 

 

Fax : 0352267651 

   

Library Staff : Development  2  

  Library Assistant  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 

Name of the Library : Vavuniya Technical College Library  

  

Address : Nelukkulam 

   Vavuniya 

   

District : Vavuniya 

  

Library Resources :  Qty 

  Book  4750 

  Journal  1 

  Newspaper  2 

  

Main Divisions : Lending   

  Reference   

  Newspaper 

  Reading   

  Periodical   

   
Library Services : Lending  

  Reference  
  

Number of Readers :  Qty 

   Staff  100 

  Student  528 

  

Telephone : 0242223664 

 

Fax : 0242223664 

  

E-Mail : tcvavuniya@gmail.com  

 

Library Staff : Librarian  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 

Name of the Library : Wariyapola Technical College Library 

  

Address : Halawatha Road 

   Wariyapola 

   

District : Kurunegala 

  

Library Resources :  Qty 

  Book  5533 

  Journal  271 

  Newspaper  3 

  Audio/Video  5 

  Media:  10 

  

Main Divisions : Lending  

  Reference  

  Newspaper 

  Reading  

  Periodical   

    
Library Services : Lending  

  Reference  

  Photocopy   

  Documentation  

  
Classification Scheme : DDC 

  

Number of Readers :  Qty 

   Staff  48 

  Student  216 

  

Telephone : 0372267256 

  

Fax : 0372267256 

  

E-Mail : tecwariyappla@gmail.com 

 

Library Staff : Librarian  1 

  Development Assistant 1  

  Library Assistant      1 

 

 

 

 



28 

Name of the Library : Weeravila Technical College Library  

  

Address : New town 

   Weeravila 

   

District : Hambanthota 

  

Library Resources :  Qty 

  Book  4000 

  Journal  10 

  Newspaper  400 

  Audio/Video  100 

 

Main Divisions : Lending  

  Reference   

  Newspaper  

  Reading  

  Periodical 

  
Library Services : Lending   
  Reference  

  
Number of Readers :  Qty 

   Staff  60 

  Student  400 

 

Telephone : 0472237189 

  

Fax : 0472237189 

  

E-Mail : tcweeravila@gmail.com 

 

Library Staff :  Library Development Assistant 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 

Name of the Library : Anuradhapura Technology College Library  

  

Address : Anuradhapura   

   

District : Anuradhapura 

  

Library Resources :  Qty 

  Book  18158 

  Journal (per year)  25 

  Newspaper (per month) 20 

  

Main Divisions : Lending   

  Reference  

  Newspaper    

  Reading   

  
Library Services : Lending  

  Reference   

  Photocopy      

  
Classification Scheme : DDC 

  

Software : WINISIS 

 

Grade : II 

  

Number of Readers :  Qty 

   Staff  48 

   Student  320 

  

Telephone : 0252222666 

  

Fax : 0252222666 

  

E-Mail : cotanuradhapura@gmail.com 

 

Library Staff : Library Development Assistant 1  

 : Library Assistant 1  

  Other  1 
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Name of the Library : Badulla Technology College Library  

  

Address : Green lane Drive 

                                                            Badulupitiya 

   Badulla 

 

District : Badulla 

  

Library Resources :  Qty 

  Book  25000 

  Newspaper (per day) 5 

  

Main Divisions : Lending  

  Reference  

  Newspaper  

  Reading 

  

Library Services : Lending  

  Reference   

  

Telephone : 0552222413 

  

Fax : 0552225640 

    

Library Staff : Library Attendant 1  

  Other   1 
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Name of the Library : Galle Technology College Library  

  

Address : Kalawella 

   Galle 

   

District : Galle 

  

Library Resources :  Qty 

  Book  1800 

  Journal  150 

  Newspaper (per day)  6 

  Electronic  100 

  

Main Divisions : Lending  

  Reference 

  Newspaper  

  Reading  

  Periodical   

  
Library Services : Lending  

  Reference   

  
Classification Scheme : DDC  

  

Grade : I 

  

Number of Readers :  Qty 

   Staff  150 

   Student  1500 

  

Telephone : 0912234871 

  

Fax : 0912234871 

  

E-Mail : cotgalle200@gmail.com  

 

Library Staff : Librarian  1 

  Library Assistant  1 
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Name of the Library :  Hardy Technology College Library  

 

Address : Ampara   

   

District : Ampara 

  

Library Resources :  Qty 

  Book  5302 

  Journal  2 

  Newspaper   (per day)  2 

  Audio Video  4   

  Electronic Media  20 

  Internet  Available 

  
Main Divisions : Lending  

  Reference  

  Newspaper  

  Reading   

  Periodical   

  
Library Services : Lending  

  Reference  

   

Number of Readers :  Qty 

   Staff  106 

  Student  1000 

  

Telephone : 0632223485 

  

Fax : 0632223465 

  

E-Mail  : cotampara@gmail.com  

 

Library Staff : Library Development Assistant 1 

  Library Attendant  1 

 



33 

Name of the Library : Kandy Technology College Library  

  

Address : Aruppala 

   Kandy 

   

District : Kandy 

  

Library Resources :  Qty 

  Book  22304   

  Newspaper   (per day)   5 

  Electronic  30 

  

Main Divisions : Lending  

  Reference  

  Newspaper  

  Reading 

  
Library Services : Lending  

  Reference  

  
Classification Scheme : DDC  

  

Grade : II 

  

Number of Readers :  Qty 

   Staff  99 

  Student  1425 

  

Telephone : 0812224063 

  

Fax : 0812224063 

  

E-Mail : kandycot@gmail.com  

 

Library Staff : Librarian  2 

  Library Development Assistant 1 
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Name of the Library : Kurunegala Technology College Library  

  

Address : Putthlam Road 

   Kurunegala 

   

District : Kurunegala 

  

Library Resources :  Qty 

  Book  20918   

  Newspaper   (per day)  3 

  Audio Video  1 

  Electronic Media 100 

  

Main Divisions : Lending   

  Reference    

  Newspaper 

  Reading 

  Computer   

  
Library Services : Lending  

  Reference   

  Photocopy   

  Inter Library Loan 

 

Classification Scheme : DDC  

  

Grade : II 

  

Number of Readers :  Qty 

  Staff  90 

   Student  1200 

 

Telephone : 0372223264 

  

Fax : 0372223264 

  

E-Mail : cotkurunegala@gmail.com  

 

Library Staff : Librarian  2 

  Development Assistant 2  

  Library Assistant  1 
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Name of the Library : Rathnapura Technology College Library  

  

Address : Farm Garden 

   Rathnapura 

   

Distric : Rathnapura 

  

Library Resources :  Qty 

  Book  15819 

  Newspaper (per day) 4 

   

Main Divisions : Lending    

  Reference 

  Newspaper   

   
Library Services : Lending  

  Reference   

  
Classification Scheme : DDC 

  

Grade : II 

  

Number of Readers :  Qty 

   Staff  52 

  Student  200 

  

Telephone : 0452232390 

  

Fax : 0452232390 

  

E-Mail : cotrathnapura@gmail.com 

 

Library Staff : Library Development Assistant 1 

  Library Attendant       1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 

Name of the Library : Sri Lanka Technology College Library  

  

Address : Olcott Mawatha 

   Colombo 10 

   

District : Colombo 

  

Library Resources :  Qty 

  Book  16500  

  Newspaper (per day)  3   

  Electronic Media  20 

  

Main Divisions : Lending  

  Reference 

  Newspaper  

  Reading 

  
Library Services : Lending  

  Reference   

  
Classification Scheme : DDC  

  

Grade : II 

  

Number of Readers :  Qty 

   Staff  100 

   Student  2000 

  

Telephone : 0112324177 

  

Fax : 0112324177 

 

Library Staff : Librarian  1 

  Library Development Assistant     1 

 

 


