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Main Canteen - UWU/GA/CS/21/03 



ඌව වවල්ලසස් විශව්විදයාලස සහා නඳනාශාලා වසේවස ඳවත්වාවෙන සාම 

ප්රධාන නඳනශාලාව වන්ඩර්  ංක  - යුරබ්යූ/ජිඒ/සිඑස ්/21/03 

වන්ඩර්  ව ෝඩවේසි 

 

01. වමම විශ්වවිදයාලසන ංසත් ප්රධාන නඳනශාලාව ඳවත්වාවෙන සාම සහා ඳහත සහ්ඩ ව ෝඩවේසිවලන 

සනත්ව වන්ඩර්   ැවනු ලබන ංතර ඒ ංනුව සා් ථ  වන්ඩර්   රුව්ඩන නඳනශාලා වසේවස ඳවත්වාවෙන සාම 

සහා ඳවරනු ලැවබ්. 

02. ඉහත නම් සහ්ඩ නඳනශාලාව සහා වමම වන්ඩරරස  ැවනු ලබන ංතර ප්රසම්ඳාදන  ිටටුව විසි්ඩ 

නි් වේශ  රනු ලබයි.සා් ථ  වන්ඩර්   රුව්ඩන නඳනශාලා වසේවස ලබා වේ. 

03. එසන ංමතරව නසතනවේ උත්සව ංවසථ්ා වැනි ංවසථ්ාවලදී නසතනස විසි්ඩ ද්ඩවන ඳරිදි විවශේෂ නහාර 

වට්වනෝරු වලන ංනුකූලව නහාර සහ ව ටි නහාර වන්ඩර්  රු විසි්ඩ සැඳයිස යුතු වේ. 

04.ඌව වවල්ලසස් විශ්වවිදයාලවේ වහෝ රජවේ ව ෝඩාත්තු ඳැහැර හැර ංසාගතෙත වන්ඩර්  රුව්ඩ සමෙ 

ව ෝඩාත් ි ක  ර ෙනු වනොලැවබ්.වන්ඩර්  රු එවසේ ංසාගතෙත වනොවුවව බ බවන වන්ඩර්  ඳත්රි ා ඉදිරිඳත් 

 රන ංවසථ්ාවේදීම ලිඛිත ප්ර ාශස්   ළ යුතුස. 

05.සිසලු ිටල ෙණ්ඩ ිතුළත් වන්ඩර්  ඳත්රි ා වම් සමඟ ි ක න ෘ ක ඳ ිටනඳත් වද  බැවි්ඩ සම්ප් ණ  ර 

වන්ඩර්  රුවේ ංත්සන හා දිනස වසොදා  වරස  බහා මුද්රා තබා ව වම්ඳස උරව ළවව්    ̋ප්රධාන නඳනශාලා 

වසේවස වන්ඩර්  ංක  යුරබ්යූ / ජිඒ / සිඑස ්/ 21/03   ̏ සහ්ඩ ර සභාඳ කව  ප්රසම්ඳාදන  ිටටුවව ඌව වවල්ලසස් 

විශ්වවිදයාලසව ඳසස්ර ඳාරව බදුල්ල වවත 2021.11.10  දින වහෝ ඊන වඳර ලැවබන වසේ ලිසාඳදිකචි තැඳෑවල්ඩ එවිස 

යුතුස. නැතවහොත් වමම විශ්වවිදයාලවේ වල්ා ාකා ාරි  ා් සාලවේ ි ක වන්ඩර්  වඳට්ටිසන බහාලිස යුතුස. 

වන්ඩර්  රුවේ ඳළපුරුේද ව මුදල් තත්ත්වස(බැක බ ගිණුම් විස්තර) සහ ංනනයතාව සනාථ ිරීමම සහා ංවශය 

සහ ක වල ඡාසාරූඳ ිටනඳත්දවන්ඩර්  ංසදුම්ඳත් සමඟ එවිස යුතුස. 

06. 2021.11.10 දින ඳ.ව.02.30 ඳසු ව වහාම ඌව  වවල්ලසස් විශ්වවිදයාලවේ වල්ා ාකා ාරි  ා් සාලවේදී 

වන්ඩර්  විවෘත  රනු ලැවබ්.එම වන්ඩර්  විවෘත  රනු ලබන ංවසථ්ාවන වන්ඩර්  රුන වහෝ ඔහුවේ බලසලත් 

නිළධාරිවස බන ඳැිටණ සිටිස හැිරස. වමම නඳනශාලා වසේවස ඳවත්වාවෙන සාම එ්  ව ෝඩාත් රුවව බන 

ඳමණ්  ඳවරනු ලැවබ්.ිරසිම වහේතුව්   වනොද්ඩවා ඕනෑම වන්ඩරරස්  වහෝ වන්ඩර්  සිසල්ලම ප්ර ක් වෂේඳ 

ිරීමවම් ංයි කසද ප්රසම්ඳාදන  ිටටුව සතුස.වමම වන්ඩරරස ිටළිබව විශ්වවිදයාලීය ස ප්රසම්ඳාදන  ිටටුවේ ීරරණස 

ංවස්ඩ ීරරණස ව්ඩව්ඩස. 

07. වතෝරා ේඩනා වන්ඩර්  රුන නඳනශාලා වසේවා ව ෝඩාත්තුව වහෝ ව ෝඩාත්තුවව්ඩ ව ොනස්  වහෝ 

වවනත් ංවස බන ඳැවරිස වනොහැිරස. 

08. වතෝරාේඩනා ලද සා් ථ  වන්ඩර්  රුව්ඩ ඔවු්ඩ වවත වන්ඩරරස ප්රදානස  ළ බැේ දැ්ඩව ලිිටවේ දින සින 

වැර රන දින 07 ිතුළත  නඳනශාලා වසේවස සහා වන රු.60ව000.00   බැගි්ඩ ිඳ තැ්ඩඳතුව සහ වන්ඩර්  

 ාලසන ංදාළ ඳහත සහ්ඩ මුදල් වමම විශ්වවිදයාලස වවත වෙවා රිසිට්ඳත් ඉදිරිඳත්  ළ යුතුස.ඉ්ඩඳසු 

විශ්වවිදයාලස සමඟ ගිවිසුම න එළය ස යුතුස. එවම්ඩම වන්ඩරරස ිටරිනමා දින 07 ්  ිතුළත වමවහයුම්  නයුතු 

නරම්භ  ළ යුතුස. 

 

 



ප්රධාන නඳනශාලාව සහා                                                                        මාසි  විදුලි ොස්තුව ( රු.) 

මාසි   බලිස ( රු.) 

 

1ව500.00 2ව000.00 

 

ගිවිසුම්ෙත එ ඟතා වලන සනත්ව නඳනාශාලා වසේවා ව ෝඩාත්තුව භාර ෙැමටමන වඳර මාස 12 ්  සහා  බලිස 

විශ්වවිදයාලසන වෙවා  කය ස යුතුස. 

 

09. වමම ව ෝඩවේසි ඳත්රි ාවේ ඉහත 08 වන වේදස ප්ර ාර තැ්ඩඳත්  රනු ලබන නර් ෂ  තැ්ඩඳතු මුදලව වමම 

වන්ඩරරස හා ංදාළ වමොනසම් ව ෝඩවේසිස්   ර ිරීමවම්දී සිදුවිස හැිර ංලාභ වහෝ ව්ඩදි නදිස  ංඩු ිරීමමන 

සනත්ව ව ෝඩාත්තුව ඳවත්නා වත්  වමම විශ්වවිදයාලවේ රවාෙනු ලැවබ්.( තැ්ඩඳතු මුදල නඳසු ලබා 

ෙැමටවම්දී විශව්විදයාලස මන්්ඩ නි බත්  ළ  බවිතා්ඩසිවේ මුල් ිටනඳත ඉදිරිඳත්  ළ යුතුස.) 

 

10. සා් ථ  වන්ඩර්  රුව්ඩ වමම වසේවාව හරිසා ාරව ඳවත්වාවෙන සාමන ංවශය වසස ංවු.18 න වනොංඩු 

මටවරෝගි වසේවස යි්ඩ වසේවවේ වසදවිස යුතුස. ඔවු්ඩන ිටළිෙත් මටතයානුකූල වේතන වෙවිස වෙවිස යුතුස.එවසේම 

ංදාළ  ම් රු නිසමාවළිසන ංනුකූලව  රනු ලබන වයවස්ථාිටත ංඩු ිරීමම් / වෙවීම් ිටළිබ විස්තර (උදා - 

වසේ.ං.ං./ වසේ.නි.භා.ං.) ඊළඟ මාසවේ 15 වන දිනන ප්රථම විශ්වවිදයාලවේ ප්රසම්ඳාදන ංකශස වවත ඉදිරිඳත්  ළ 

යුතුස.වසොදවනු ලබන සෑම වසේව ස බවේම ංවේ් ෂිත විනස ව ඳවිතාවස සම්බ්ඩධවස්ඩ වන්ඩර්  රු වෙවිස 

යුතුස.ව ෝඩාත්තුව භාර වෙන මස්  ිතුළත නඳනශාලාවේ සිසලුම වසේව යි්ඩ ඌව වවල්ලසස් විශ්වවිදයාලීය ස 

වවදය නිළධාරි වහෝ විශ්වවිදයාලස විසි්ඩ නම්  රනු ලබන වවදයවරවස බ මන්්ඩ වවදය ඳරි් ෂණස්  සහා 

භාජනස විසයුතු ංතර ඒ සහා වන විසදම් ව ෝඩාත් රු විසි්ඩ දැරිස යුතුස.එවම්ඩම නව  වසේව  වසේවි ාව්ඩ 

බවා ෙනු ලබ්ඩව්ඩ නම් එම වසේව  වසේවි ාව්ඩ වසේවවේ වසදවීමන  වඳර වවදයවරවස බ මන්්ඩ වවදය 

ඳරි් ෂණස්  සහා භාජනස විස යුතුස.වසේව  වසේවි ාව්ඩවේ වසේවස ිටළිබ ඳැිටණිලි ලැබුනවහොත් ඒ ෙැන 

 රුණු ඳීම් ෂා  ර බලා ංදාළ වසේව  වසේවි ාව්ඩවේ වසේවවේ වසදවීම ිටළිබ නිවසෝෙ නඳනශාලා  ිටටුවේ 

නි් වේශස මත උඳ බලඳ ක විසි්ඩ නි බත්  වරනු ිත.වන්ඩර්  රුව්ඩ එම නිවසෝෙ ක්රිසාත්ම   ළ යුතුස.වමවසේ 

නිවසෝෙ ක්රිසාත්ම  ිරීමම වහේතුවව්ඩ නඳනශාලා වසේව වස බන වෙවීමන සිදුවන වේතන වහෝ ව්ඩදි නදිස වේ 

නම් ඒ සදහා ිරසිදු වෙකීම්  විශ්වවිදයාලස සතු වනොවන ංතර ඒ සෑම විසදම් ම දැීමමන ව ෝඩාත් රු එ ෙ 

විස යුතුස. 

 

වමම වසේවා වහො තත්වවස්ඩ හරිසා ාරව ඳවත්වාවෙන ස්ඩව්ඩද ස්ඩන ඳීම් ෂා ිරීමමන ශිෂය 

උඳවේශ වරු්ඩනව නඳනාශාලා  ිටටු නිවසෝජිතස්ඩන සහ විශ්වවිදයාල වවදය නිළධාරි තැනන වහෝ උඳ බලඳ ක 

විසි්ඩ බලස ඳවරනු ලැබ ඕනෑම නිළධාරිවස බන වහෝ රජවේ ංදාළ නිළධාරි්ඩන බලස ිත. 

 

11.වමම ව ෝඩාත්තුව ප්රදානස  ළ දින සින ංවුරුේද   ාල ීමමාව න වලකුයස.එවහත් වමම ව ෝඩාත් 

 ාලස වතමස  ඳීම් ෂණ  ාලස න සනත් වන ංතර එම ඳීම් ෂණ  ාලස තුළ හරිසා ාරව නඳනාශාලා වසේවස 

ඳවත්වාවෙන සාමන වන්ඩර්  රු ංවඳොවහොසත් වුවවහොත් ඳීම් ෂණ  ාලස තුළදිම වහෝ ඳීම් ෂණ  ාලස 

ංවසානවේදී වහෝ ව ෝඩාත්තුව ංවස්ඩ  ළ හැ .ව ෝඩාත්  ාලස වසර න වරා දී් ක  ර්ඩව්ඩ නම් 

ප්රසම්ඳාදන  ිටටුවේ ංිමමතස ඳරිදි වසේවා ඳවත්වාවෙන සාවම් තත්වස ංනුව ව ෝඩාත්තුව දී් ක ිරීමම ිටළිබව 

සල ා බැලිස හැිරස. 

 

ව ෝඩාත්තුව දී් ක  ර්ඩව්ඩ නම්ව ව ෝඩාත්තුව ංවස්ඩ වීමන දින 14  න වඳර ව ෝඩාත් රුන දැනුම් වදනු 

ිත. ව ෝඩාත් රුන වසේවා ඳවත්වාවෙන සාවම් ංඳහසුතාවස්  ිවතොත් වදමස්   ල් ි කව උඳ බලඳ ක වවත 

ලිඛිතව දැනුම් දීමිර්ඩ ඳසුව ව ෝඩාත්තුව ංවස්ඩ  ළ හැිරස.ව ෝඩාත්  ාලස තුළ නිසිසා ාරව වසේවා 

ඳවත්වාවෙන සාමන ංවඳොවහොසත් වීම නිසා ව ෝඩාත්තුව ංවස්ඩ ිරීමමන සිදුවුව වහොත් නර් ෂ  

තැ්ඩඳතුවව්ඩ 50%   මුදල්  ංස  ර ෙැමටමන  නයුතු  රනු ිත. 



 

ිටළීෙත් වන්ඩර්  රු 

 

I. විශ්වවිදයාල ශිෂයයි්ඩව  ා් ස ම්ඩරල සහ ඔවු්ඩවේ ංමුත්ත්ඩ සහා සැඳයිස යුතුස. 

 

II. සිසළුම නඳනශාලා වසේව යි්ඩ හඳුනා ෙැමටමන ඳහසු වන වලස දිෙ  ලිසමිර්ඩ වහෝ සරමිර්ඩ වහෝ එ ම 

ව් ණස   ිටසසිර්ඩ සැරීම සිටිස යුතුස. නිරතුරුවම නඳනශාලා වසේව යි්ඩවේ ප්රවසෝජනස සහා ංවශය 

නවරණ ිටළි සහ විශ්වවිදයාල වසේව යි්ඩවේ සහ ශිෂයයි්ඩවේ ප්රවසෝජනස සහා ංවශය සබ්ඩව තුවාව ංත් ිටසිනාව 

නදිස සැඳයිස යුතුස. 

 

iii. නඳනශාලාවේ ඳාවිච්චිසන ෙැවනන ිටඟ්ඩ සහ ව ෝේඳ මැටි වහෝ වීදුරු බඳු්ඩ ( නහාර සහා ප්රිට කෙත ) විස 

යුතු ංතර ංවන බත් භාජන මැටි ේලාස්ටි්  වහෝ වීදුරු උඳ රණ විස යුතුස.ඒවා ඉතාමත් ිටරිසිදු තත්වවස්ඩ  කය ස 

යුතුස. 

 

iv. නඳනාශාලාව සෑම දින ම වඳ.ව.06.00 සින ඳ.ව.09.00 ද් වා වසේවා සහා විවෘතව තැය ස යුතුස.ඳ.ව.09.00 

ඳසු විවෘත  ර තැය ස යුතු විවශේෂ ංවස්ථාවලදී ඒ සහා ංවසර ලබා ෙත යුතුස. 

 

v. නහාරඳාන රැස් ර තබා ෙැමටම ිටළිබ සමටඳාර් ෂ  මට කීම ක වලන සරිලන ඳරිදි හා  ෘමී්ඩ හන ඳැිටණිස 

වනොහැිර ඳරිදි වීදුරු ංල්මාරි තුළ නහාරඳාන තැ්ඩඳත්  ළ යුතු ංතර ඳලුදුවී ගිස හා නුසුදුසු භා්ඩර වහෝ උඳ රණ 

ඳාවිච්චි වනො ළ යුතුස.(නහාර ිටළිවසළ ිරීමම හා තබා ෙැමටම ිටළිබ විශ්වවිදයාලස මන්්ඩ සඳසන වවනත් 

උඳවදස් ිවතොත් ඒවාන ංනුව  නයුතු ිරීමමන එ ඟවිස යුතුස.) 

 

vi. ඳැිටණිලි සහා වල්ාණස්  ඳවත්වා ෙත යුතුස. වමම ඳැිටණිලි නඳනශාලා  ිටටුව වවත ඉදිරිඳත්  ළ යුතු 

ංතර ඒ ිටළිබව එම  ිටටුවේ ීරරණ ලැබී සනත් ිටරිවසයි්ඩ වතදින්  ිතුළත ඒවා නිවැරැදි  ළ යුතුස. 

 

Vii . සිසළුම ද්රවය ෙබරා ිරීමමව නහාර ඳාන ිටළිවසළ ිරීමම හා සැඳීමම ඉතා ිටරිසිදුව  ළ යුතුස. 

 

Viii. ංත් නවරණ ඳැළ වහෝ ඒ සහා භාවිතා  රන උඳ රණ භාවිතවස්ඩ ිටසූ නහාර හා  ෑමන ේඩනා වවනත් 

නහාර සකග්රහ ිරීමම  ළ යුතුස. 

 

ix. නඳනශාලාව ඳවත්වාවෙන සාවම්දී දිනඳතා නඳනශාලාවේ ිතුළත හා ිටනත ිටරිසිදු  ළ යුතුස. 

 

x. නඳනශාලාව තුල ිටසින ලද නහාර විශ්වවිදයාලවස්ඩ ිටනතන රැවෙන සාම වහෝ ිටනත විිරම ම වනො ළ යුතු 

ංතර විවශේෂ ංවසථ්ා වලදී ඒ සහා ංවසර ලබා ෙත යුතුස.ිරසිදු වහේතුව්  නිසාවත් නහාර ස ස් ව වරන ඳරිශ්රස 

තුළ වහෝ නඳන ශාලාව තුළ වහෝ ව්ඩවාසි ව රැඳී සිටීම සහා ිරසිදු වසේව ස බන වහෝ වන්ඩර්  රුන ංවසර 

නැත. 

 

xi. නඳනශාලාවල මුලුතැ්ඩවෙස සහ ංවන මැසි මදුරුව්ඩ වබෝ වීමිර්ඩ වතොරව ඳවත්වාවෙන සා 

යුතුස.විශ්වවිදයාලවස්ඩ සමටඳාර් ෂ  වසේවා ඳවත්වා ෙැමටමන ංවහිර වන න ාරවේ ිරසිදු  නයු් ත්  සිදු 

වනොිරරිමන වෙ බලාෙත යුතුස. 

 

 

 



12. ඉහත ව ෝඩවේසි  ර ර්ඩනා ව ව ෝඩාත් රුව්ඩන විරුේධව ඳහත සහ්ඩ ඳරිදි ක්රිසා  ළ හැිරස. 

    

    (ං) උඳ බලඳ ක/ වල්ා ාධී ාරි හන වම් ිටළිබව වා් තා  ර ඔහු වහෝ ිසවේ නිසමස ඳරිදි ක්රිසා ිරීමම. 

     

    (න) සිදු රනු ලබන එ්  එ්  ව ෝඩවේසි  රිරීමම්  වවනුවව්ඩ දින න රුිටසල් 1000.00  න වනොවැඩි   

දරස්  ංස ිරීමම. 

      

    (ි) ංදාළ ගිවිසුවම් ව ෝඩවේසි ංනුව  නයුතු ිරීමම. 

 

13.සෑම විනම නඳනශාලාව තුළ සාවත් ාලීය න  ළ ිටල ද් ශනස ප්රද් ශනස  ර  කබීම. 

 

14.නඳනශාලා ව ෝඩාත්තුව භාර ෙනු ලබන වමහි භාර රු නඳන ශාලාව වහොන්්ඩ ඳවත්වාවෙන සාම තහවුරු 

සිීමම සහා ස කවේ සෑම දින ම විශ්වවිදයාලස මන්්ඩ ඳවත්වාවෙන සනු ලබන වල්ාණවේ සනහ්ඩ ිරීමම 

ංනිවා් සස. 

 

15.ංමතර නහාර (උදා-වබ් රි නිෂ්ඳාදන ) සහ ව ටි නහාර සහ ඳාන ව් ෙ රජවේ ිටළිෙත් ිටල ෙණ්ඩ වහෝ ල බණු 

 ළ ිටල ෙණ්ඩ සන වදව ්ඩ ංඩු ිටල ෙණනන සැඳයිස යුතුස. 

 

විශ්වවිදයාලස මන්්ඩ ඳහත සහ්ඩ දෑ සඳසනු ලැවබ්. 

 

01. පීරිසි ව ෝේඳ සහ ිටඟ්ඩ විශ්වවිදයාලස මන්්ඩ සඳසනු ලැවබ්.ව ෝඩාත්  ාලස ංවස්ඩ වී නඳනශාලාව නඳසු 

භාර වදන වින විශ්වවිදයාලස මන්්ඩ සඳසන ලද ිටඟ්ඩ ව ෝේඳ වල ඌණතාවස්  වුවවහොත් ිස්තවම්්ඩතුෙත 

මුදලි්ඩ 50%   ංලාභස නර් ෂ  තැ්ඩඳතු මුදලි්ඩ ංඩු ිරීමවම් හැිරසාව විශ්වවිදයාලස සතුස. 

 

02.නහාර ිටීමම සහා ංවශය මුළුතැ්ඩවෙයි උඳ රණ හා භාජන වලි්ඩ ීමිටත ප්රමාණස්  විශ්වවිදයාලස මන්්ඩ 

සඳසනු ලැවබ්.වරි්ඩවර ිටළිසස්න වබොයිවල්රු එලිම්ඩට් ව ෝඩාත් රු විසි්ඩම සඳසාෙත යුතුස. 

 

03. නඳනශාලාව සදහා ජලස විශ්වවිදයාලස විසි්ඩ වනොිටවල් සඳසනු ලබයි. 

 

04. ෙෑස් සහ ංවන බත් ඉ්ඩධන ව ෝඩාත් රු විසි්ඩ සඳසාෙත යුතුස. 

 

 

 

 

 

වල්ා ාකා ාරි 

ඌව වවල්ලසස් විශ්වවිදයාලස 

ඳස්සර ඳාර  

බදුල්ල 

    

 

  

 

 



 

 

 

ඌව වවල්ලසස් විශව්විදයාලස සහා නඳනාශාලා වසේවස ඳවත්වාවෙන සාම 

ප්රධාන නඳනශාලාව වන්ඩර්  ංක  - යුරබ්යූ/ජිඒ/සිඑස ්/21/03 

 ෑම වට්වනෝරුව 

ංනු 
ංක ස 

 
ඒ  ස  විසත්ර 

 
ඒ  ස  ංවම 

ඒ  ස  ිටල 
රු. ශත 

01. ීමනි දැම ිරරි වත් ව ෝේඳස්  
 

සාමානය x 125 ml   

02. හ බරු සමඟ ිරරි වත් ව ෝේඳස්  
 

සාමානය x 125 ml   

03. හ බරු වහෝ ීමනි වනොදමා ිරරි වත් ව ෝේඳස්  
 

සාමානය x 125 ml   

04. ීමනි දැම වත් ව ෝේඳස්  
 

සාමානය x 125 ml   

05. හ බරු සමඟ වත් ව ෝේඳස්  
 

සාමානය x 125 ml   

06. ීමනි දැම එළිරරි ව ොේඳස්  
 

සාමානය x 125 ml   

07. ීමනි වනොදැම එළිරරි ව ෝේඳස්  
 

සාමානය x 125 ml   

08. ීමනි දැම ව ෝිට ව ෝේඳස්  
 

සාමානය x 125 ml   

09. ීමනි වනොදැම ය ත්තර ව ෝිට ව ෝේඳස් (නැවුම් 
ය ත්තර සමඟ) 

සාමානය x 125 ml   

ංමතර නහාර හා රස ැවිලි ව් ෙ 
10. බනිස් වෙඩිස්  70g   
11. ිරඹුලා බනිස්  එ ්  81g   
12. චයි්ඩස් වරෝල් එ ්  (එලවළු) 70g   
13. ය ත්තර බාෙස්  සහිත වරෝල් එ ්  84g   
14. මස් වරෝල් එ ්  ( බ බල් මස)් 70g   
15. මාළු වරෝල් එ ්  70g   
16. එලවළු  ට්ලට් එ ්  42g   
17. මස්  ට්ලට් එ ්  ( බ බල් මස්) 42g   
18. මාළු  ට්ලට් එ ්  42g   
19. එලවළු ඳැටිස් එ ්  42g   
20. මාළු ඳැටිස් එ ්  42g   
21. මස් ඳැටිස ්එ ්  ( බ බල් මස්) 42g   
22. ඳෑ්ඩ ව් ්  එ ්  70g   
23. ලැවරිස එ ්  84g   
24. ව්ඩඩු නේඳ එ ්  84g   
25. හැලඳ එ ්  84g   
26. බන්  ව් ්   ැල්ල්  42g   
27. සඳ්්ඩචි ව් ්  එ ්  42g   
28. ය ත්තර නේඳ එ ්  100g   



29. ඳරිේපු වවේ එ ්  56g   
30. උළුදු  වවේ එ ්  42g   
31. ය ත්තර වරොටිස්  100g   
32. මාළු ඳා්ඩ එ ්  සම්මත බර   
33. ීමනි සම්වබෝල බනිස් එ ්  සම්මත බර   
34. ජෑම් ඳාස් / ජෑම් බනිස් එ ්  සම්මත බර   
35. ධානය ව් ෙ පීරිසිස්  (මුක ිනව රලවවවනත්)    

 

ංමතර නහාර හා රස ැවිලි ව් ෙ 
36. ඳා්ඩ  ාල් ව ඳරිේපු වහෝ ංල  රි වඳොල් 

සිටවබෝල සමඟ 
112g   

37. ඳා්ඩ භාෙස්  සමඟ ඳරිේපු වහෝ ංල  රි සහ 
වඳොල් සම්වබෝල සමඟ 

224g   

38. වතොවසේ එ ්  ව වතොවසේ  රිස සමඟ 85g   
39. වරොටි එ ්  (වඳොල්)වලුණු ිටරිස් සමඟ 85g   
40. සුදු නේඳස් ව ලුණු ිටරිස් සමඟ 85g   
41. ඉදිනේඳ 10් ව ඳරිේපු වහෝ ංල  රි සහා වඳොල් 

සම්වබොල සමඟ 
420g   

42. ිටට්ටු  ැල්ල් ව ංල වහෝ ඳරිේපු වහෝ ංල  රි 
සහා වඳොල් සම්වබොල සමඟ ලුණු ිටරිස් ංවශය 
ඳරිදි 

60g   

43. ිරරිබත්  ෑල්ල් ව ලුණු ිටරිස් සමඟ 85g   
44.  රල වහෝ මුක  ින ිටොන්  ලුණු ිටරිස් වහෝ 

වඳොල් සමඟ 
250g   

45. මඤ්වඤෝ  ා ිටඟාන් ව ලුණු ිටරිස් සමඟ 450g   
46. බතල ිටොන්  ලුණු ිටරිස් සමඟ 450g   
47. තම්බාපු ය ත්තරස්     
48. ය ත්තරස්  (බාවෙන තම්බපු)    
49. ය ත්තරස්  (බුල්ස් ංයි)    
50. ව ොළ  ැද 250ml   
51. මාළු සමඟ වහොදි එ ්  (30g   මාළු  ෑල්ල්  

විස යුතුස) 

   

52 ය ත්තරස්  සමඟ වහොදි එ ්     
53. ඳරිේපු වහොදි එ ්  ංවම 85g   
54. ංල වහොදි එ ්  ංවම 85g   
55. ීමනි සම්වබෝල ංවම 60g   
56.  බ බල් මස් වහොදි එ ්  ංවම 85g  ෑල්ල්  

සමඟ 

  

57. ව ොත්තු වරොටී (ඳරානා)    

 1. බ බල් මස් ව ොත්තු එ ්   ීම සමඟ 400g   

 2.ය ත්තර  ව ොත්තු එ ්   ීම සමඟ 400g   

 3.මාළු ව ොත්තු එ ්   ීම සමඟ 400g   
58. එලවළු ිටශ්ර නුේලස් ිටොන්  (චිලි වේස්ට් සමඟ 

 රි එ ්  
400g   

59. එලවළු වද ්  සමඟ බත් ිටඟාන් / ඳැ ට්ටුව්  
(උදෑසන නහාර සහා) 

ඳැ ට් 
400g 

  

ිටඟ්ඩ  
400g 

  



60.  රවල බැදුමව සම්වබෝල සහ එලවළු එ ්  
සමඟ රතු  ැ බළු බත් ිටඟාන්  
(උදෑසන නහාර සහා) 
 

 
400g 

  

61. එලවළු තුන් ව මැල්ලුම් වහෝ සම්වබෝලස්  

සමඟ බත් ිටඟාන් / ඳැ ට්ටුව්  
ඳැ ට් 

400g 
  

ිටඟ්ඩ 
450g 

  

62. එලවළු තුන් ව මැල්ලුම් වහෝ සම්වබෝලස්  සහ 

මාළු සමඟ බත්(30g   මාළු  ෑල්ල්  විස 
යුතුස) 

ිටඟාන්  / ඳැ ට්ටුව්  

ඳැ ට් 

400g 
  

ිටඟ්ඩ 
450g 

  

63. එලවළු තුන් ව මැල්ලුම් වහෝ සම්වබෝලස්  සහ 
ය ත්තරස්   සමඟ බත් 
ිටඟාන් / ඳැ ට්ටුව්  

ඳැ ට් 

400g 
  

ිටඟ්ඩ 
450g 

  

64. එලවළු තුන් ව මැල්ලුම් වහෝ සම්වබෝලස්  සහ 

 බ බල් මස් සමඟ බත්(85g   මස්  ෑල්ල්  විස 
යුතුස) 

ිටඟාන්  / ඳැ ට්ටුව්  

ඳැ ට් 

400g 
  

ිටඟ්ඩ 
450g 

  

65. ංමතර බත් පීරිසිස්  එළවළු 02 ්  සමඟ ංවම 100g 
 

  

66. ංමතර එළවළු වයාකජන දීසිස්  ංවම 100g 
 

  

67. ඳරානා එ ්   
 

  

68. ෆ්රයිේ රයිස්  ය ත්තර ෆ්රයිේ රයිස ් 400g   
චි ්ඩ ෆ්රයිේ රයිස ් 400g   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ප්රධාන නහාර සහා සැඳවසන බත් සහල් ව් ෙස ංනුව වවනත් ිටල ෙණ්ඩ සනවත් දැ් විස හැිරස.(උදා - 

සම්බා/සුදු  ැ බළු/රතු  ැ බළු වනාඩු) මාළු වවනුවන සැම්ඩ වැනි වවනත් නවේශ  භාවිතස සම්ප් ණවස්ඩ 

තහනම්. 



 

 

68. ිඹුල් ව වසල් ංවම ංවම 56g   
69. ව ෝලි බට්ටු ව වසල් වෙඩිස්  ංවම 56g   
70. නනමාළු ව වසල් වෙඩිස්  ංවම 112g   
71. ි්ඩබු්ඩ ව වසල් වෙඩිස්  ංවම 168g   
72. ඳෘට් සැලේ එ ්  140g   
73. ංයිස්ක්රීම් එ ්  168 g   

74. ංයිස්ක්රීම් සමඟ ඳෘට් සැලේ එ ්  168 g   
75. වසෝෙට් එ ්  168 g   
76. සිසිල් බීම 175 ml   
77. නැවුම් ඳළතුරු බීම(ව් ෙස සමඟ) 175 ml   
 

වමම වල්ාණසන ිතුළත් වනොවන එවහත් ශිෂයව  ා් ස ම්ඩරල ඉල්ලීය ම් හා ංවශයතා ඉල්ලුම් ව වරන/ිණවුම් 

ව වරන වවනත් නහාරඳාන සුදුසු ප්රිටීර්ඩන ංනුකූලව විශව්විදයාලවේ ප්ර කඳත් කමස ීරරණස්ඩ සනවත් ලබාදීවම් 

හැිරසාව ිත.එ්  එ්   ා්ඩරස්ඩ සනවත් ද් වා ි ක නහාර ව් ෙ වලි්ඩ ංවම වශවස්ඩ ං් ධ ප්රමාණස් වත් 

 කය ස යුතුස. 

 

වල්ා ාකා ාරි 

 

වන්ඩර්  ව ෝඩවේසි ිරසවා බලා උ් ත ිටලෙණ්ඩ ඉදිරිඳත්  රිට. 

 

නම - 

ලිිටනස - 

දුර ථන ංක ස - 

ජා.හැ.ංක ස - 

ංත්සන - 

දිනස - 

 

 

 

 

ංතුරුඳස 



සමටඳාර් ෂ  විකාවිධාන 

01.සිසලුම නඳනශාලා වසේව යි්ඩ හඳුනා ෙැමටමන ඳහසු වන වලස දිෙ  ලිසමිර්ඩ වහෝ සරමිර්ඩ වහෝ එ ම 

ව් ණස   ිටසිර්ඩ සැරීම සිටිස යුතුස.නිරතුරුවම නඳන ශාලා වසේව යි්ඩවේ ප්රවසෝජනස සහා ංවශය නවරණ 

ිටළි සහ විශ්වවිදයාල වසේව යි්ඩවේ සහ ශිෂයයි්ඩවේ ප්රවසෝජනස සහා ංවශය සබ්ඩ තුවා ංත්ිටසිනා නදිස 

සැඳයිස යුතුස.වඳෞේෙලි  සමටඳාර් ෂාව ඉතා වහො තත්වවස්ඩ  කය ස යුතුස. 

02.නඳන ශාලාවේ ඳාවිච්චිසන ෙැවනන ිටඟ්ඩ සහ ව ෝේඳ මැටි වහෝ වීදුරු බඳු්ඩ විස යුතු ංතර ංවන බත් භාජන 

මැටි ේලාස්ටි්  වහෝ වීදුරු උඳ රණ විස යුතුස.ඒවා ඉතාවත් ිටරිසිදු තත්වවස්ඩ  කය ස යුතුස.සැමවිනම එ්  

නහාරස්  ිටළිවසළ ිරීමවම්ඩ ඳසු ඊළඟ නහාරස ිටීමමන වඳර  ඳන ලෑලි ිටහි සහ නහාර ේඩනා භාජන ඉතා 

වහොන්්ඩ ිටරිසිදු  ළ යුතුස. 

03.සිසලුම නහාර හසුරව්ඩන්ඩ සහ වමවහ රුව්ඩ වබෝවන වරෝෙ වාහ වස බ නම් ඔහු වහෝ ිස නහාර 

ිටීමවම්ඩ සහ ංවන බත්  ා් ස්ඩවේඩ වහා ඉවත් විස යුතුස. 

04. සිසලුම නහාර හසුරව්ඩන්ඩ සහ වමවහ රුව්ඩ හන නහාර ඳාන ිටීමවම්දි හැසිරවීවම්දි සහ ිටළිේඩවීවම්දි 

දුම්බීම තහනම්.එවම්ඩම දුම්බීම තහනම් සනුවව්ඩ දැ්ඩවීම්  නහාර ිටසින සථ්ාන  රාම සහ නහාර ෙබරා  රන 

සථ්ාන වල ප්රද් ශනස හා ඳවත්වාවෙන සා යුතුස. 

05.නහාර ඳාන රැස්  ර තැබීම  ිටළිබ සමටඳාර් ෂ  මට ක ීම ක වලන සරිලන ඳරිදි හා  ෘමී්ඩ හන ඳැිටණිස 

වනොහැිර ඳරිදි වීදුරු ංල්මාරි තුළ නහාර ඳාන තැ්ඩඳත්  ළ යුතු ංතර ඳළුදු වී ගිස හා නුසුදුසු භා්ඩර වහෝ 

උඳ රණ ඳාවිච්චි වනො ල යුතුස.(නහාර ිටළිවසල ිරීමම හා තබා ෙැමටම ිටළිබද විශ්වවිදයාලස මන්්ඩ සඳසන 

වවනත් උඳවදස් ිවතොත් ඒවාන ංනුව  නයුතු ිරීමමන එ ඟ විස යුතුස.) 

06.සිසලුම ද්රවය ෙබරා ිරීමමව නහාර ඳාන ිටළිවසල ිරීමම හා සැඳයිස ඉතා ිටරිසිදුව  ල යුතුස. 

07.ංත් නවරණ ඳැළ වහෝ ඒ සහා භාවිතා  රන ංඩුවිර්ඩ ංල්ලා ිටසු නහාර හා  ෑමන ේඩනා වවනත් නහාර 

වබදීම්  ළ යුතුස. 

08.නඳන ශාලා සහ මුලුතැ්ඩවෙස ංවන මදුරුව්ඩ වබෝවීමිර්ඩ වතොරව ඳවත්වා වෙන සා යුතුස. විශ්වවිදයාලවේ 

සමටඳාර් ෂ  වසේවා ඳවත්වා ෙැමටමන ංවහිර වන න ාරවේ ිරසිදු  නයු් ත්  සිදු වනොවිස යුතුස. 

09.නඳනශාලාව ඳවත්වාවෙන සාවම්දී දිනඳතා නඳනශාලාවේ ිතුළත හා ිටනත ිටරිසිදු  ළ යුතුස. නඳනශාලාවේ 

ය මව  ය ත් කව වහලසවජවනල් හා ලීය  බඩු දවිලි ම බළුදැල් හා නහාර  ැබලිවලි්ඩ වතොරව නිතරම ිටරිසිදුව  කය ස 

යුතුස. 

10.නහාර ිටළිවසල  රන බඳු්ඩ වභාජන වසෝදන නැකිරස නදිස දිනඳතා වහොන්්ඩ ිටරිසිදු  ළ යුතුස. 

11.නහාර  ැබලි ිටනත  ාණු වලන වසොමු වනො ළ යුතු ංතර ඒවා  සළ බඳු්ඩ තුළන ඳමණ්  දැිටස යුතුස. 

 


