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      ඌව ෙව�ලස්ස �ශ්ව�ද�ාලය 

බ��ල 

ඌව ෙව�ලස්ස �ශ්ව�ද�ාලය සඳහා  2020 ව�ෂය ෙව�ෙව� �ෂ� ෙ�වා�කාගාර සඳහා  �වාස 

��යට / බ�දට සැප�ම 

ෙට�ඩ� අංක UWU/GA/LH/2020/01 

1. ඉ���ක�ව� සඳහා  උපෙදස්  

1-1 ඌව ෙව�ලස්ස �ශ්ව�ද�ාලය සඳහා අ���දක කාළ �මාවකට �ෂ� ෙ�වා�කාගාර සඳහා  �වාස 

සැප�ය හැ� බ��ල හා ෙක�ළඹ, �ෙ�ෙග�ඩ අවට ��ගල�� හා ආයතන ෙව�� අය��ප� 

භාරග� ලැෙ�. එම කාල �මාව �ශ්ව�ද�ාලෙ� අවශ�තාවය මත ඉ�� ව�ෂය සදහා ��ඝ ��මට 

සලකා බල� ලැෙ�. 

1-2 �ල ගණ� ඉ��ප� ��ම 2020 ෙපබරවා� මස 14 වන �න ප.ව 3.00 ට ෙහ� ඊට  ෙපර �� කළ �� 

අතර �ල ගණ� �වෘත ��ෙ� අවස්ථාවට ඉ���ක� ෙහ� ඔ�ෙ� �ෙය��තෙය� හට (බලයල� 

��ය� සමඟ ) සහභා� �ය හැක. �ල කැඳ�ම බහාලන කවරෙ� ඉහළ ව� ෙකලවෙ� අදාල �ල 

කැඳ�� අංකය සදහ� කල �� අතර �ල ගණ� ඉ��ප� ��ම �යාප�ං� තැපෑෙල� ෙජ�ෂ්ඨ 

සහකාර ෙ�ඛකා�කා� (පාලන), ඌව ෙව�ලස්ස �ශ්ව�ද�ාලය, පස්සර පාර, බ��ල ෙවත එ�ය 

��ය. නැතෙහ�� ෙමම ��නයට ෙගන�� ෙ�ඛකා�කා� කා�යාලෙ� තබා ඇ� ෙට�ඩ� 

ෙප��යට බහා�ය හැක. තැපැ� �මාදය� ෙහ� ෙවනය� ෙහ��ව� මත �� වන �මාදය� සඳහා  

�ශ්ව�ද�ාලය වග �ය� ෙන�ලැෙ�. 

1-3 ෙට�ඩ�ප� ��ගැ�ෙ� ෙහ� ���ෙෂ�ප ��ෙ� ��ණ අ��ය ඌව ෙව�ලස්ස �ශ්ව�ද�ාලෙ� 

ෙට�ඩ� ම�ඩලය ස� ෙ�. 

1-4 ෙස�වා අවශ�තාව මත ����ගත කාළ �මාෙව� ප�ව �වද ���� ගත කාලය ��ඝ ��මට ���ය 

හැක. 

 

2. ෙට�ඩ� ෙක��ෙ�� 

2-1  ෙ�වා�කාගාර සඳහා  ලබා ග�නා �වාස වල ජල හා ��� ��ප� ඌව ෙව�ලස්ස �ශ්ව�ද�ාලය 

ම�� ෙගව�ලබන අතර �වාස භාර ෙදන අවස්ථාෙ�� ඒවා �ඟ ��ව�� ෙත�ර �ය ��ය. 

             (�ග ��ප� පැව�ෙ� න�, ඒවා පළ� මස ��ෙය� අ� කර� ලැෙ�.) 

2-2 �වාස භාර �ෙ�� ප�ං�යට ��� ප�� සකස් කර භාර �ය �� අතර බ� කාළ �මාව �ළ� �ය�ම 

ව�හා�මක අ��වැ�යා කට�� බ� ��යා ��� වහාම �� කළ �� අතර එවැ� අ��වැ�යාව� 

ෙහ� නඩ��ව� ඌව ෙව�ලස්ස �ශ්ව�ද�ාලය ��� කෙළ� න� එය මා�ක ��ෙය� අ� කර� 

ලැෙ�. 

 

2-3 මා�ක බ� �දල ඊලග මාසෙ� 15 ෙව� �නට ෙපර ෙගව� ලැෙ�. 

2-4 ���� කාලය �ළ� �මන ෙහ� පා�ශවය� �වාස ඉව� කර�ෙ� න� එ� මසක ක� �ම� 

ස�තව ඉව� �ය ��ය. එෙස� ක� �ම�� ෙත�රව ඉව� කරගතෙහ�� අවස� මාසෙ� බ� �ද� 

�ශ්ව�ද�ාලය රදවා ග� ලැෙ�. 
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2-5.1 ෙට�ඩ� �දානය ��ෙ�� අය��ක� ��� ඉ��ප� කර� ලබන �� �දල හා රජෙ� ත�ෙස�� 

ඇස්තෙ��� �දල යන ෙදකම ��බඳව සැල��ලට ග� ලැෙ�. 

2-5.2 ජල හා ��� ��ප� වලට අමතරව ෙවන� ��� ��පත� �ශ්ව�ද�ාලය ම�� ෙගව� ෙන�ලැෙ�. 

 

3. අය��ප�යස���ණ ��මට උපෙදස් 

 

3-1  ඉ���ක�ෙ� ස���ණ නම ජා�ක හැ���පෙ� / �ය�� බලප�ෙ� / �ෙ�ශ ගම� බලප�ෙ� 

සඳහ� ප�� �ය �� අතර ඒ බව සනාථ ��මට එ� ඡායා �ටපත� ඇ��ය ��ය. 

 

3-2 �ශ්ව�ද�ාලයට �වාස ��යා සමඟ  �� ග�ෙද� ��මට හැ� ��නය� �වාස ��යාෙ� ��නය 

ෙලස සඳහ� කළ ��ය. 

 

3-3  �වාස ��යාෙ� බැං� ��� පාස් ෙප�ෙ� �ටපත� ඇ��ය ��ය. 

3-4 ව�ග අ� 1200 ෙහ� ඊට වැ� �වාස සඳහා ��ඛතාවය ලැෙ�. 

3-5 ��යට ලබා ෙදන �වාසෙ� මාස 06� ඇ�ලත ලබාග� ත�ෙස�� වා�තාව� ඇ��ය ��ය. 

 

3-6 ��යට ෙද� ලබන �වසට ලඟාවන ගම� මා�ගය දැ�ෙවන දළ ��යම� ඇ��ය ��ය. 

( �රසමඟ ) 

3-7 ��යට �මට අෙ���ත �වෙස� අ��ය තහ�� ��මට ඔ��ෙ� / බලප�ෙ� සහ�ක කරන ලද 

�ටපත� ඇ��ය ��ය. 

3-8 කාමර සැලැස්ම දැ�ෙවන සටහන� ඇ��ය ��ය. 

 

3-9 සෑම කාමරයකටම ස්වභා�ක වාතා�ය සහ සව්ාභා�ක �� රශ්�ය ලැ�ය ��ය. 

 

3-10 �වසක ෙක�ටස� ෙහ� මහල� ලබා ෙද�ෙ� න� ජලය හා ���ය සැප�ම ෙවනම ��ය �� අතර 

ෙවනම ඇ���ෙ� පහ�ක�ද ��ය ��ය. 

 

3-11 ජා�ක ජල ස�පාදන හා ජලාපවාහන ම�ඩලය ම��  සපයන ජල පහ�ක� ස�ත �වාස සඳහා 

��ඛතාවය ලැෙ�. 

3-12 ෙගව�ත �ළට වාහන ඇ�ල� ��ෙ� පහ�ක� ��ය ��ය. 

3-13 ෙගව�ත ආර��ත වැට�� /තා�පය�� ෙව� � ��ය ��ය. 

 

3-14 ��යට ලබා ෙද� ලබන �වෙස� �ට�� වැ���ය� ��ම සඳහා ��ඛතාව ��ෙ�. 

3-15 �ශ්ව�ද�ාලෙ� අවශ�තාව ප�� ය� �� ෙවනස් ��ම� කළ�� ෙ� න� ඒ සඳහා අවස්ථාව ��ය 

��ෙ�. 

3-16  ��යට �මට අෙ���ත �වෙස� අ��ය ෙට�ඩ�ක�ෙ� �ය �� අතර එෙස� ෙන�වන අවස්ථා වල� 

�ත�ා��ලව ��කම ලැෙබන ආකාරය ඉ��ප� කළ ��ය. 
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ඌව ෙව�ලස්ස �ශ්ව�ද�ාලයට �වාස ��යට/ බ�දට �ෙ� අය�� ප�ය 

ෙට�ඩ� අංක - UWU/GA/LH/2020/01 

     

1. �වාස ��යාෙ� �ස්තර  

1-1 ඉ���ක�ෙ� ස���ණ නම :-…………………………..………………………………..………………… 

                                                                    ……………………………….…………………………….….……………. 

1-2 ජා�ක හැ���ප� අංකය   :- ……………………………………….……………………..……………… 

1-3 ස්�ර ��නය    :- …………………………………………………………….…….…………. 

        ………………………………………………………………..……………. 

        ………………………………………………………………..……………. 

1-3.1 �� ලැෙබන ��නය  :- ………………………………………………………………..……………. 

      (ඉහත ��නෙය� ෙවනස් ෙ� න� පම�) ………..………….……………….……………………………..………  

          …………………….…..………….…………………………..……….. 

1-4 �රකථන අංකය - ජංගම  :- ……………………….………………………………………..………….. 

    ස්ථාවර        :- ………………………….…………………………………………….……. 

1-5 බැං� ��� �ස්තර           :- 1.5.1 ��� අංකය        :- ……..………………….……………. 

                     1.5.2 බැං�ව හා ශාඛාව:-………….…………..………………… 

2. ��යට බ�දට �මට අෙ���ත �වෙස� ෙප�� �ස්තර  

2-1 අ��ක�ෙ� ස���ණ නම :- ……………………………………………………………………………... 

                     ……………………………………………………………………………... 

        2-2��නය    :- ………………………………………………………………………….….. 

                     ………………………………………………………………………….….. 

        2-3 අෙ���ත මා�ක ��ය  :- ………………………..…………………………………………………... 

        2-4 ජල රදවනෙ� ධා�තාව  :- …………………………..………………………………………………... 

        2-5 �ශ්ව�ද�ාලෙ� �ට �වසට �ර (Km)               :- ………………..………………………………………….. 

        2-6 ජලය හා ��� �ටර වල ��� අංක.    ජලය   :-……………..…………………………..……………….… 

           ���ය :-…..……………………………….………..……………... 

       2-7 �වෙස� ව�ග  �මාණය (ව�ග අ�) :- .………………………………………………..….………………….….. 

 

       2-8 කාමර සංඛ�ාව   :- ………………………………………………………………………..…… 

       2.9 වැ��� හා නාන කාමර ගණන      :- ……………………………………………………………………….…... 
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3. ෙවන� ෙත�ර��  :- 

                      

…………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………..………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………..………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………..………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………..………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………..………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………..………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………..………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………..………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………..………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………..………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………..………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………..………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………..………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………..………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

      ෙට�ඩ� ෙක��ෙ�� ෙහ��� �යවා බලා අය��ප�ය ස���ණ ��මට උපෙදස් වල ද�වා ඇ�  

     3.1, 3.3, 3.5, 3.6, 3.7 හා 3.8 යන ෙ�ඛනද ෙ� සමඟ  අ�ණා ෙමම �ල ගණ� ඉ��ප� කරන බව 

     ද�ව�. 

 

 

 

 

 

.............................................     ................................................. 

    ඉ���ක�ෙ� අ�සන                                                                                        �නය 


