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New Canteen - UWU/GA/CS/21/02 



ඌව වවල්ලසස් විශව්විදයාලස සහා නඳනාශාලා වසේවස ඳවත්වාවෙන සාම 

නව නඳනශාලාව වෙන්ඩර් අංක - යුඩබ්යූ/ජිඒ/සිඑස ්/21/02 

වෙන්ඩර් වකොන්වේසි 

 

01. වමම විශ්වවිදයාලසෙ අසත් නව නඳනශාලාව ඳවත්වාවෙන සාම සහා ඳහත සහන් වකොන්වේසිවලෙ සෙත්ව 

වෙන්ඩර් කැවනු ලබන අතර ඒ අනුව සාර්ථක වෙන්ඩර් කරුවන්ෙ නඳනශාලා වසේවස ඳවත්වාවෙන සාම සහා 

ඳවරනු ලැවබ්. 

02. ඉහත නම් සහන් නඳනශාලාව සහා වමම වෙන්ඩරස කැවනු ලබන අතර ප්රසම්ඳාදන කමිටුව විසින් 

නිර්වේශ කරනු ලබයි.සාර්ථක වෙන්ඩර් කරුවන්ෙ නඳනශාලා වසේවස ලබා වේ. 

03. එසෙ අමතරව නසතනවේ උත්සව අවසථ්ා වැනි අවසථ්ාවලදී නසතනස විසින් දන්වන ඳරිදි විවශේෂ නහාර 

වට්වෙෝරු වලෙ අනුකූලව නහාර සහ වකටි නහාර වෙන්ඩර්කරු විසින් සැඳයිස යුතු වේ. 

04.ඌව වවල්ලසස් විශ්වවිදයාලවේ වහෝ රජවේ වකොන්ාත්තු ඳැහැර හැර අසාගතෙත වෙන්ඩර්කරුවන් සමෙ 

වකොන්ාත් ි ක කර ෙනු වනොලැවබ්.වෙන්ඩර්කරු එවසේ අසාගතෙත වනොවෙවව බ බවෙ වෙන්ඩර් ඳත්රිකා ඉදිරිඳත් 

කරන අවසථ්ාවේදීම ලිඛිත ප්රකාශස්  කළ යුතුස. 

05.සිසලු මිල ෙණන් ිතුළත් වෙන්ඩර් ඳත්රිකා වම් සමඇ ි ක නකෘ ක ඳ ිටෙඳත් වදක බැවින් සම්පර්ණ කර 

වෙන්ඩර්කරුවේ අත්සන හා දිනස වසොදා කවරසක බහා මුද්රා තබා ව වම්ඳස උඩවකළවවර්   ̋නව නඳනශාලා 

වසේවස වෙන්ඩර් අංක යුඩබ්යූ / ජිඒ / සිඑස ්/ 21/02   ̏ සහන්කර සභාඳ කව  ප්රසම්ඳාදන කමිටුවව ඌව වවල්ලසස් 

විශ්වවිදයාලසව ඳසස්ර ඳාරව බදුල්ල වවත 2021.11.10  දින වහෝ ඊෙ වඳර ලැවබන වසේ ලිසාඳදිංචි තැඳෑවලන් එවිස 

යුතුස. නැතවහොත් වමම විශ්වවිදයාලවේ වල්ාකාකාකාරි කාර්සාලවේ ි ක වෙන්ඩර් වඳට්ටිසෙ බහාලිස යුතුස. 

වෙන්ඩර්කරුවේ ඳළපුරුේද ව මුදල් තත්ත්වස(බැං බ ගිණුම් විස්තර) සහ අනනයතාව සනාථ ිරීමම සහා අවශය 

සහ කකවල ඡාසාරූඳ ිටෙඳත්දවෙන්ඩර් අසදුම්ඳත් සමඇ එවිස යුතුස. 

06.2021.11.10 දින ඳ.ව.02.30 ඳසු වූ වහාම ඌව  වවල්ලසස් විශ්වවිදයාලවේ වල්ාකාකාකාරි කාර්සාලවේදී 

වෙන්ඩර් විවෘත කරනු ලැවබ්.එම වෙන්ඩර් විවෘත කරනු ලබන අවසථ්ාවෙ වෙන්ඩර්කරුෙ වහෝ ඔහුවේ බලසලත් 

නිළධාරිවස බෙ ඳැමිණ සිටිස හැිරස. වමම නඳනශාලා වසේවස ඳවත්වාවෙන සාම එ්  වකොන්ාත්කරුවව බෙ 

ඳමණ්  ඳවරනු ලැවබ්.ිරසිම වහේතුව්   වනොදන්වා ඕනෑම වෙන්ඩරස්  වහෝ වෙන්ඩර් සිසල්ලම ප්ර ක් වෂේඳ 

ිරීමවම් අයි කසද ප්රසම්ඳාදන කමිටුව සතුස.වමම වෙන්ඩරස ිටිබබව විශ්වවිදයාලීය ස ප්රසම්ඳාදන කමිටුවේ ීරරණස 

අවසන් ීරරණස වන්වන්ස. 

07. වතෝරා ෙන්නා වෙන්ඩර්කරුෙ නඳනශාලා වසේවා වකොන්ාත්තුව වහෝ වකොන්ාත්තුවවන් වකොෙස්  වහෝ 

වවනත් අවස බෙ ඳැවරිස වනොහැිරස. 

08. වතෝරාෙන්නා ලද සාර්ථක වෙන්ඩර්කරුවන් ඔවෙන් වවත වෙන්ඩරස ප්රදානස කළ බැේ දැන්වූ ලිිටවේ දින සිෙ 

වැඩකරන දින 07 ිතුළත  නඳනශාලා වසේවස සහා වන රු.60ව000.00 ක බැගින් ිඳ තැන්ඳතුව සහ වෙන්ඩර් 

කාලසෙ අදාළ ඳහත සහන් මුදල් වමම විශ්වවිදයාලස වවත වෙවා රිසිට්ඳත් ඉදිරිඳත් කළ යුතුස.ඉන්ඳසු 

විශ්වවිදයාලස සමඇ ගිවිසුමකෙ එළය ස යුතුස. එවමන්ම වෙන්ඩරස ිටරිනමා දින 07 ්  ිතුළත වමවහයුම් කෙයුතු 

නරම්භ කළ යුතුස. 

 

 



නව නඳනශාලාව සහා                                                                        මාසික විදුලි ොසත්ුව ( රු.) 

මාසික  බලිස ( රු.) 

 

1ව500.00 2ව000.00 

 

ගිවිසුම්ෙත එකඇතා වලෙ සෙත්ව නඳනාශාලා වසේවා වකොන්ාත්තුව භාර ෙැමටමෙ වඳර මාස 12 ්  සහා  බලිස 

විශ්වවිදයාලසෙ වෙවා  කය ස යුතුස. 

 

09. වමම වකොන්වේසි ඳත්රිකාවේ ඉහත 08 වන වේදස ප්රකාර තැන්ඳත් කරනු ලබන නර් ෂක තැන්ඳතු මුදලව වමම 

වෙන්ඩරස හා අදාළ වමොනසම් වකොන්වේසිස්  කඩ ිරීමවම්දී සිදුවිස හැිර අලාභ වහෝ වන්දි නදිස  අඩු ිරීමමෙ 

සෙත්ව වකොන්ාත්තුව ඳවත්නා වත්  වමම විශ්වවිදයාලවේ රවාෙනු ලැවබ්.( තැන්ඳතු මුදල නඳසු ලබා 

ෙැමටවම්දී විශව්විදයාලස මන්න් නි බත් කළ  බවිතාන්සිවේ මුල් ිටෙඳත ඉදිරිඳත් කළ යුතුස.) 

 

10. සාර්ථක වෙන්ඩර්කරුවන් වමම වසේවාව හරිසාකාරව ඳවත්වාවෙන සාමෙ අවශය වසස අවෙ.18 ෙ වනොඅඩු 

මටවරෝගි වසේවසකයින් වසේවවේ වසදවිස යුතුස. ඔවෙන්ෙ ිටිබෙත් මටතයානුකූල වේතන වෙවිස වෙවිස යුතුස.එවසේම 

අදාළ කම්කරු නිසමාවිබසෙ අනුකූලව කරනු ලබන වයවස්ථාිටත අඩු ිරීමම් / වෙීමම් ිටිබබ විස්තර (උදා - 

වසේ.අ.අ./ වසේ.නි.භා.අ.) ඊළඇ මාසවේ 15 වන දිනෙ ප්රථම විශ්වවිදයාලවේ ප්රසම්ඳාදන අංශස වවත ඉදිරිඳත් කළ 

යුතුස.වසොදවනු ලබන සෑම වසේවකස බවේම අවේ් ෂිත විනස ව ඳවිතාවස සම්බන්ධවසන් වෙන්ඩර්කරු වෙවිස 

යුතුස.වකොන්ාත්තුව භාර වෙන මස්  ිතුළත නඳනශාලාවේ සිසලුම වසේවකයින් ඌව වවල්ලසස් විශ්වවිදයාලීය ස 

වවදය නිළධාරි වහෝ විශ්වවිදයාලස විසින් නම් කරනු ලබන වවදයවරවස බ මන්න් වවදය ඳරි් ෂණස්  සහා 

භාජනස විසයුතු අතර ඒ සහා වන විසදම් වකොන්ාත්කරු විසින් දැරිස යුතුස.එවමන්ම නවක වසේවක වසේවිකාවන් 

බවා ෙනු ලබන්වන් නම් එම වසේවක වසේවිකාවන් වසේවවේ වසදීමමෙ  වඳර වවදයවරවස බ මන්න් වවදය 

ඳරි් ෂණස්  සහා භාජනස විස යුතුස.වසේවක වසේවිකාවන්වේ වසේවස ිටිබබ ඳැමිණිලි ලැබුනවහොත් ඒ ෙැන 

කරුණු ඳීම් ෂා කර බලා අදාළ වසේවක වසේවිකාවන්වේ වසේවවේ වසදීමම ිටිබබ නිවසෝෙ නඳනශාලා කමිටුවේ 

නිර්වේශස මත උඳ බලඳ ක විසින් නි බත් කවරනු ිත.වෙන්ඩර්කරුවන් එම නිවසෝෙ ක්රිසාත්මක කළ යුතුස.වමවසේ 

නිවසෝෙ ක්රිසාත්මක ිරීමම වහේතුවවන් නඳනශාලා වසේවකවස බෙ වෙීමමෙ සිදුවන වේතන වහෝ වන්දි නදිස වේ 

නම් ඒ සදහා ිරසිදු වෙකීම්  විශ්වවිදයාලස සතු වනොවන අතර ඒ සෑම විසදම් ම දැීමමෙ වකොන්ාත්කරු එකෙ 

විස යුතුස. 

 

වමම වසේවා වහො තත්වවසන් හරිසාකාරව ඳවත්වාවෙන සන්වන්ද සන්න ඳීම් ෂා ිරීමමෙ ශිෂය 

උඳවේශකවරුන්ෙව නඳනාශාලා කමිටු නිවසෝජිතසන්ෙ සහ විශ්වවිදයාල වවදය නිළධාරි තැනෙ වහෝ උඳ බලඳ ක 

විසින් බලස ඳවරනු ලැබ ඕනෑම නිළධාරිවස බෙ වහෝ රජවේ අදාළ නිළධාරින්ෙ බලස ිත. 

 

11.වමම වකොන්ාත්තුව ප්රදානස කළ දින සිෙ අවෙරුේදක කාල ීමමාවකෙ වලංුයස.එවහත් වමම වකොන්ාත් 

කාලස වතමසක ඳීම් ෂණ කාලසකෙ සෙත් වන අතර එම ඳීම් ෂණ කාලස තුළ හරිසාකාරව නඳනාශාලා වසේවස 

ඳවත්වාවෙන සාමෙ වෙන්ඩර්කරු අවඳොවහොසත් වෙවවහොත් ඳීම් ෂණ කාලස තුළදිම වහෝ ඳීම් ෂණ කාලස 

අවසානවේදී වහෝ වකොන්ාත්තුව අවසන් කළ හැක.වකොන්ාත් කාලස වසරකෙ වඩා දීර්ක කරන්වන් නම් 

ප්රසම්ඳාදන කමිටුවේ අිමමතස ඳරිදි වසේවා ඳවත්වාවෙන සාවම් තත්වස අනුව වකොන්ාත්තුව දීර්ක ිරීමම ිටිබබව 

සලකා බැලිස හැිරස. 

 

වකොන්ාත්තුව දීර්ක කරන්වන් නම්ව වකොන්ාත්තුව අවසන් ීමමෙ දින 14 කෙ වඳර වකොන්ාත්කරුෙ දැනුම් වදනු 

ිත. වකොන්ාත්කරුෙ වසේවා ඳවත්වාවෙන සාවම් අඳහසුතාවස්  ිවතොත් වදමස්  කල් ි කව උඳ බලඳ ක වවත 

ලිඛිතව දැනුම් දීමිරන් ඳසුව වකොන්ාත්තුව අවසන් කළ හැිරස.වකොන්ාත් කාලස තුළ නිසිසාකාරව වසේවා 

ඳවත්වාවෙන සාමෙ අවඳොවහොසත් ීමම නිසා වකොන්ාත්තුව අවසන් ිරීමමෙ සිදුවෙව වහොත් නර් ෂක 

තැන්ඳතුවවන් 50% ක මුදල්  අස කර ෙැමටමෙ කෙයුතු කරනු ිත. 



 

ිටළීෙත් වෙන්ඩර්කරු 

 

I. විශ්වවිදයාල ශිෂයයින්ව කාර්ස ම්ඩඩල සහ ඔවෙන්වේ අමුත්තන් සහා සැඳයිස යුතුස. 

 

II. සිසළුම නඳනශාලා වසේවකයින් හඳුනා ෙැමටමෙ ඳහසු වන වලස දිෙ කලිසමිරන් වහෝ සරමිරන් වහෝ එකම 

වර්ණසක කමිසසිරන් සැරීම සිටිස යුතුස. නිරතුරුවම නඳනශාලා වසේවකයින්වේ ප්රවසෝජනස සහා අවශය 

නවරණ ිටිබ සහ විශ්වවිදයාල වසේවකයින්වේ සහ ශිෂයයින්වේ ප්රවසෝජනස සහා අවශය සබන්ව තුවාව අත් ිටසිනාව 

නදිස සැඳයිස යුතුස. 

 

iii. නඳනශාලාවේ ඳාවිච්චිසෙ ෙැවනන ිටඇන් සහ වකෝේඳ මැටි වහෝ ීමදුරු බඳුන් ( නහාර සහා ප්රමි කෙත ) විස 

යුතු අතර අවන බත් භාජන මැටි ේලාස්ටි්  වහෝ ීමදුරු උඳකරණ විස යුතුස.ඒවා ඉතාමත් ිටරිසිදු තත්වවසන්  කය ස 

යුතුස. 

 

iv. නඳනාශාලාව සෑම දිනකම වඳ.ව.06.00 සිෙ ඳ.ව.09.00 ද් වා වසේවා සහා විවෘතව තැය ස යුතුස.ඳ.ව.09.00 

ඳසු විවෘත කර තැය ස යුතු විවශේෂ අවස්ථාවලදී ඒ සහා අවසර ලබා ෙත යුතුස. 

 

v. නහාරඳාන රැස්කර තබා ෙැමටම ිටිබබ සමටඳාර් ෂක මට කීම ක වලෙ සරිලන ඳරිදි හා කෘමීන් හෙ ඳැමිණිස 

වනොහැිර ඳරිදි ීමදුරු අල්මාරි තුළ නහාරඳාන තැන්ඳත් කළ යුතු අතර ඳලුදුීම ගිස හා නුසුදුසු භා්ඩඩ වහෝ උඳකරණ 

ඳාවිච්චි වනොකළ යුතුස.(නහාර ිටිබවසළ ිරීමම හා තබා ෙැමටම ිටිබබ විශ්වවිදයාලස මන්න් සඳසන වවනත් 

උඳවදස් ිවතොත් ඒවාෙ අනුව කෙයුතු ිරීමමෙ එකඇවිස යුතුස.) 

 

vi. ඳැමිණිලි සහා වල්ාණස්  ඳවත්වා ෙත යුතුස. වමම ඳැමිණිලි නඳනශාලා කමිටුව වවත ඉදිරිඳත් කළ යුතු 

අතර ඒ ිටිබබව එම කමිටුවේ ීරරණ ලැබී සෙත් ිටරිවසයින් වතදින්  ිතුළත ඒවා නිවැරැදි කළ යුතුස. 

 

Vii . සිසළුම ද්රවය ෙබඩා ිරීමමව නහාර ඳාන ිටිබවසළ ිරීමම හා සැඳීමම ඉතා ිටරිසිදුව කළ යුතුස. 

 

Viii. අත් නවරණ ඳැළ වහෝ ඒ සහා භාවිතා කරන උඳකරණ භාවිතවසන් ිටසූ නහාර හා කෑමෙ ෙන්නා වවනත් 

නහාර සංග්රහ ිරීමම කළ යුතුස. 

 

ix. නඳනශාලාව ඳවත්වාවෙන සාවම්දී දිනඳතා නඳනශාලාවේ ිතුළත හා ිටෙත ිටරිසිදු කළ යුතුස. 

 

x. නඳනශාලාව තුල ිටසින ලද නහාර විශ්වවිදයාලවසන් ිටෙතෙ රැවෙන සාම වහෝ ිටෙත විිරණීම වනොකළ යුතු 

අතර විවශේෂ අවසථ්ා වලදී ඒ සහා අවසර ලබා ෙත යුතුස.ිරසිදු වහේතුව්  නිසාවත් නහාර සකස් වකවරන ඳරිශ්රස 

තුළ වහෝ නඳන ශාලාව තුළ වහෝ වන්වාසිකව රැඳී සිටීම සහා ිරසිදු වසේවකස බෙ වහෝ වෙන්ඩර්කරුෙ අවසර 

නැත. 

 

xi. නඳනශාලාවල මුලුතැන්වෙස සහ අවෙ මැසි මදුරුවන් වබෝ ීමමිරන් වතොරව ඳවත්වාවෙන සා 

යුතුස.විශ්වවිදයාලවසන් සමටඳාර් ෂක වසේවා ඳවත්වා ෙැමටමෙ අවහිර වන නකාරවේ ිරසිදු කෙයු් ත්  සිදු 

වනොිරරිමෙ වෙ බලාෙත යුතුස. 

 

 

 



12. ඉහත වකොන්වේසි කඩකරන්නා වූ වකොන්ාත්කරුවන්ෙ විරුේධව ඳහත සහන් ඳරිදි ක්රිසා කළ හැිරස. 

    

    (අ) උඳ බලඳ ක/ වල්ාකාධීකාරි හෙ වම් ිටිබබව වාර්තා කර ඔහු වහෝ ිසවේ නිසමස ඳරිදි ක්රිසා ිරීමම. 

     

    (න) සිදුකරනු ලබන එ්  එ්  වකොන්වේසි කඩිරීමම්  වවනුවවන් දිනකෙ රුිටසල් 1000.00 කෙ වනොවැඩි   

දඩස්  අස ිරීමම. 

      

    (ි) අදාළ ගිවිසුවම් වකොන්වේසි අනුව කෙයුතු ිරීමම. 

 

13.සෑම විෙම නඳනශාලාව තුළ සාවත්කාලීය න කළ මිල දර්ශනස ප්රදර්ශනස කර  කබීම. 

 

14.නඳනශාලා වකොන්ාත්තුව භාර ෙනු ලබන වමහි භාරකරු නඳන ශාලාව වහොන්න් ඳවත්වාවෙන සාම තහවෙරු 

සිීමම සහා ස කවේ සෑම දිනකම විශ්වවිදයාලස මන්න් ඳවත්වාවෙන සනු ලබන වල්ාණවේ සෙහන් ිරීමම 

අනිවාර්සස. 

 

15.අමතර නහාර (උදා-වබ්කරි නිෂ්ඳාදන ) සහ වකටි නහාර සහ ඳාන වර්ෙ රජවේ ිටිබෙත් මිල ෙණන් වහෝ ල බණු 

කළ මිල ෙණන් සන වදවකන් අඩු මිල ෙණනෙ සැඳයිස යුතුස. 

 

විශ්වවිදයාලස මන්න් ඳහත සහන් දෑ සඳසනු ලැවබ්. 

 

01. පීරිසි වකෝේඳ සහ ිටඇන් විශ්වවිදයාලස මන්න් සඳසනු ලැවබ්.වකොන්ාත් කාලස අවසන් ීම නඳනශාලාව නඳසු 

භාර වදන විෙ විශ්වවිදයාලස මන්න් සඳසන ලද ිටඇන් වකෝේඳ වල ඌණතාවස්  වෙවවහොත් ිස්තවම්න්තුෙත 

මුදලින් 50% ක අලාභස නර් ෂක තැන්ඳතු මුදලින් අඩු ිරීමවම් හැිරසාව විශ්වවිදයාලස සතුස. 

 

02.නහාර ිටීමම සහා අවශය මුළුතැන්වෙයි උඳකරණ හා භාජන වලින් ීමමිත ප්රමාණස්  විශ්වවිදයාලස මන්න් 

සඳසනු ලැවබ්.වරින්වර ිටිබසස්න වබොයිවල්රු එලිමන්ට් වකොන්ාත්කරු විසින්ම සඳසාෙත යුතුස. 

 

03. නඳනශාලාව සදහා ජලස විශ්වවිදයාලස විසින් වනොමිවල් සඳසනු ලබයි. 

 

04. ෙෑස් සහ අවන බත් ඉන්ධන වකොන්ාත්කරු විසින් සඳසාෙත යුතුස. 

 

 

 

 

 

වල්ාකාකාකාරි 

ඌව වවල්ලසස් විශ්වවිදයාලස 

ඳස්සර ඳාර  

බදුල්ල 

    

 

  

 

 



 

 

 

ඌව වවල්ලසස් විශව්විදයාලස සහා නඳනාශාලා වසේවස ඳවත්වාවෙන සාම 

නව නඳනශාලාව වෙන්ඩර් අංක - යුඩබ්යූ/ජිඒ/සිඑස ්/21/02 

කෑම වට්වෙෝරුව 

අනු 
අංකස 

 
ඒකකසක විසත්ර 

 
ඒකකසක අවම 

ඒකකසක මිල 
රු. ශත 

01. ීමනි දැම ිරරි වත් වකෝේඳස්  
 

සාමානය x 125 ml   

02. හ බරු සමඇ ිරරි වත් වකෝේඳස්  
 

සාමානය x 125 ml   

03. හ බරු වහෝ ීමනි වනොදමා ිරරි වත් වකෝේඳස්  
 

සාමානය x 125 ml   

04. ීමනි දැම වත් වකෝේඳස්  
 

සාමානය x 125 ml   

05. හ බරු සමඇ වත් වකෝේඳස්  
 

සාමානය x 125 ml   

06. ීමනි දැම එළිරරි වකොේඳස්  
 

සාමානය x 125 ml   

07. ීමනි වනොදැම එළිරරි වකෝේඳස්  
 

සාමානය x 125 ml   

08. ීමනි දැම වකෝිට වකෝේඳස්  
 

සාමානය x 125 ml   

09. ීමනි වනොදැම ය ත්තර වකෝිට වකෝේඳස් (නැවෙම් 
ය ත්තර සමඇ) 

සාමානය x 125 ml   

අමතර නහාර හා රසකැවිලි වර්ෙ 
10. බනිස් වෙඩිස්  70g   
11. ිරඹුලා බනිස්  එක්  81g   
12. චයින්ස් වරෝල් එක්  (එලවළු) 70g   
13. ය ත්තර බාෙස්  සහිත වරෝල් එක්  84g   
14. මස් වරෝල් එක්  ( බ බල් මස)් 70g   
15. මාළු වරෝල් එක්  70g   
16. එලවළු කට්ලට් එක්  42g   
17. මස් කට්ලට් එක්  ( බ බල් මස්) 42g   
18. මාළු කට්ලට් එක්  42g   
19. එලවළු ඳැටිස් එක්  42g   
20. මාළු ඳැටිස් එක්  42g   
21. මස් ඳැටිස ්එක්  ( බ බල් මස්) 42g   
22. ඳෑන් ව් ්  එක්  70g   
23. ලැවරිස එක්  84g   
24. වන්ඩු නේඳ එක්  84g   
25. හැලඳ එක්  84g   
26. බෙර් ව් ්  කැල්ල්  42g   
27. සඳ්න්චි ව් ්  එක්  42g   
28. ය ත්තර නේඳ එක්  100g   



29. ඳරිේපු වවේ එක්  56g   
30. උළුදු  වවේ එක්  42g   
31. ය ත්තර වරොටිස්  100g   
32. මාළු ඳාන් එක්  සම්මත බර   
33. ීමනි සම්වබෝල බනිස් එක්  සම්මත බර   
34. ජෑම් ඳාස් / ජෑම් බනිස් එක්  සම්මත බර   
35. ධානය වර්ෙ පීරිසිස්  (මුං ිෙවකඩලවවවනත්)    

 

අමතර නහාර හා රසකැවිලි වර්ෙ 
36. ඳාන් කාල් ව ඳරිේපු වහෝ අල කරි වඳොල් 

සමිවබෝල සමඇ 
112g   

37. ඳාන් භාෙස්  සමඇ ඳරිේපු වහෝ අල කරි සහ 
වඳොල් සම්වබෝල සමඇ 

224g   

38. වතොවසේ එක්  ව වතොවසේ කරිස සමඇ 85g   
39. වරොටි එක්  (වඳොල්)වලුණු මිරිස් සමඇ 85g   
40. සුදු නේඳස් ව ලුණු මිරිස් සමඇ 85g   
41. ඉදිනේඳ 10් ව ඳරිේපු වහෝ අල කරි සහා වඳොල් 

සම්වබොල සමඇ 
420g   

42. ිටට්ටු කැල්ල් ව අල වහෝ ඳරිේපු වහෝ අල කරි 
සහා වඳොල් සම්වබොල සමඇ ලුණු මිරිස් අවශය 
ඳරිදි 

60g   

43. ිරරිබත් කෑල්ල් ව ලුණු මිරිස් සමඇ 85g   
44. කඩල වහෝ මුං  ිෙ ිටොන්  ලුණු මිරිස් වහෝ 

වඳොල් සමඇ 
250g   

45. මඤ්වඤෝ කා ිටඇාන් ව ලුණු මිරිස් සමඇ 450g   
46. බතල ිටොන්  ලුණු මිරිස් සමඇ 450g   
47. තම්බාපු ය ත්තරස්     
48. ය ත්තරස්  (බාවෙෙ තම්බපු)    
49. ය ත්තරස්  (බුල්ස් අයි)    
50. වකොළ කැද 250ml   
51. මාළු සමඇ වහොදි එක්  (30g ක මාළු කෑල්ල්  

විස යුතුස) 

   

52 ය ත්තරස්  සමඇ වහොදි එක්     
53. ඳරිේපු වහොදි එක්  අවම 85g   
54. අල වහොදි එක්  අවම 85g   
55. ීමනි සම්වබෝල අවම 60g   
56.  බ බල් මස් වහොදි එක්  අවම 85g කෑල්ල්  

සමඇ 

  

57. වකොත්තු වරොටී (ඳරාො)    

 1. බ බල් මස් වකොත්තු එක්  කීම සමඇ 400g   

 2.ය ත්තර  වකොත්තු එක්  කීම සමඇ 400g   

 3.මාළු වකොත්තු එක්  කීම සමඇ 400g   
58. එලවළු මිශ්ර නුේලස් ිටොන්  (චිලි වේස්ට් සමඇ 

කරි එක්  
400g   

59. එලවළු වදක්  සමඇ බත් ිටඇාන් / ඳැකට්ටුව්  
(උදෑසන නහාර සහා) 

ඳැකට් 
400g 

  

ිටඇන්  
400g 

  



60. කරවල බැදුමව සම්වබෝල සහ එලවළු එක්  
සමඇ රතු කැ බළු බත් ිටඇාන්  
(උදෑසන නහාර සහා) 
 

 
400g 

  

61. එලවළු තුන් ව මැල්ලුම් වහෝ සම්වබෝලස්  

සමඇ බත් ිටඇාන් / ඳැකට්ටුව්  
ඳැකට් 

400g 
  

ිටඇන් 
450g 

  

62. එලවළු තුන් ව මැල්ලුම් වහෝ සම්වබෝලස්  සහ 

මාළු සමඇ බත්(30g ක මාළු කෑල්ල්  විස 

යුතුස) 

ිටඇාන්  / ඳැකට්ටුව්  

ඳැකට් 

400g 
  

ිටඇන් 
450g 

  

63. එලවළු තුන් ව මැල්ලුම් වහෝ සම්වබෝලස්  සහ 
ය ත්තරස්   සමඇ බත් 
ිටඇාන් / ඳැකට්ටුව්  

ඳැකට් 

400g 
  

ිටඇන් 
450g 

  

64. එලවළු තුන් ව මැල්ලුම් වහෝ සම්වබෝලස්  සහ 

 බ බල් මස් සමඇ බත්(85g ක මස් කෑල්ල්  විස 

යුතුස) 

ිටඇාන්  / ඳැකට්ටුව්  

ඳැකට් 

400g 
  

ිටඇන් 
450g 

  

65. අමතර බත් පීරිසිස්  එළවළු 02 ්  සමඇ අවම 100g 
 

  

66. අමතර එළවළු වයාංජන දීසිස්  අවම 100g 
 

  

67. ඳරාො එක්   
 

  

68. ෆ්රයිේ රයිස්  ය ත්තර ෆ්රයිේ රයිස ් 400g   
චිකන් ෆ්රයිේ රයිස ් 400g   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ප්රධාන නහාර සහා සැඳවසන බත් සහල් වර්ෙස අනුව වවනත් මිල ෙණන් සෙවත් දැ් විස හැිරස.(උදා - 

සම්බා/සුදු කැ බළු/රතු කැ බළු වනාඩු) මාළු වවනුවෙ සැමන් වැනි වවනත් නවේශක භාවිතස සම්පර්ණවසන් 

තහනම්. 



 

 

 

68. ිඹුල් වකවසල් අවම අවම 56g   
69. වකෝලි බට්ටු වකවසල් වෙඩිස්  අවම 56g   
70. නනමාළු වකවසල් වෙඩිස්  අවම 112g   
71. ින්බුන් වකවසල් වෙඩිස්  අවම 168g   
72. ඳෘට් සැලේ එක්  140g   
73. අයිස්ක්රීම් එක්  168 g   

74. අයිස්ක්රීම් සමඇ ඳෘට් සැලේ එක්  168 g   
75. වසෝෙට් එක්  168 g   
76. සිසිල් බීම 175 ml   
77. නැවෙම් ඳළතුරු බීම(වර්ෙස සමඇ) 175 ml   
 

වමම වල්ාණසෙ ිතුළත් වනොවන එවහත් ශිෂයව කාර්ස ම්ඩඩල ඉල්ලීය ම් හා අවශයතා ඉල්ලුම් වකවරන/ිණවෙම් 

වකවරන වවනත් නහාරඳාන සුදුසු ප්රමිීරන්ෙ අනුකූලව විශව්විදයාලවේ ප්ර කඳත් කමස ීරරණසන් සෙවත් ලබාදීවම් 

හැිරසාව ිත.එ්  එ්  කා්ඩඩසන් සෙවත් ද් වා ි ක නහාර වර්ෙ වලින් අවම වශවසන් අර්ධ ප්රමාණස් වත් 

 කය ස යුතුස. 

 

වල්ාකාකාකාරි 

 

වෙන්ඩර් වකොන්වේසි ිරසවා බලා උ් ත මිලෙණන් ඉදිරිඳත් කරමි. 

 

නම - 

ලිිටනස - 

දුරකථන අංකස - 

ජා.හැ.අංකස - 

අත්සන - 

දිනස - 

 

 

 

අතුරුඳස 



 

සමටඳාර් ෂක විකාවිධාන 

01.සිසලුම නඳනශාලා වසේවකයින් හඳුනා ෙැමටමෙ ඳහසු වන වලස දිෙ කලිසමිරන් වහෝ සරමිරන් වහෝ එකම 

වර්ණසක කමිසිරන් සැරීම සිටිස යුතුස.නිරතුරුවම නඳන ශාලා වසේවකයින්වේ ප්රවසෝජනස සහා අවශය නවරණ 

ිටිබ සහ විශ්වවිදයාල වසේවකයින්වේ සහ ශිෂයයින්වේ ප්රවසෝජනස සහා අවශය සබන් තුවා අත්ිටසිනා නදිස 

සැඳයිස යුතුස.වඳෞේෙලික සමටඳාර් ෂාව ඉතා වහො තත්වවසන්  කය ස යුතුස. 

02.නඳන ශාලාවේ ඳාවිච්චිසෙ ෙැවනන ිටඇන් සහ වකෝේඳ මැටි වහෝ ීමදුරු බඳුන් විස යුතු අතර අවන බත් භාජන 

මැටි ේලාස්ටි්  වහෝ ීමදුරු උඳකරණ විස යුතුස.ඒවා ඉතාවත් ිටරිසිදු තත්වවසන්  කය ස යුතුස.සැමවිෙම එ්  

නහාරස්  ිටිබවසළ ිරීමවමන් ඳසු ඊළඇ නහාරස ිටීමමෙ වඳර කඳන ලෑලි ිටහි සහ නහාර ෙන්නා භාජන ඉතා 

වහොන්න් ිටරිසිදු කළ යුතුස. 

03.සිසලුම නහාර හසුරවන්නන් සහ වමවහකරුවන් වබෝවන වරෝෙ වාහකවස බ නම් ඔහු වහෝ ිස නහාර 

ිටීමවමන් සහ අවන බත් කාර්සන්වෙන් වහා ඉවත් විස යුතුස. 

04. සිසලුම නහාර හසුරවන්නන් සහ වමවහකරුවන් හෙ නහාර ඳාන ිටීමවම්දි හැසිරීමවම්දි සහ ිටිබෙන්ීමවම්දි 

දුම්බීම තහනම්.එවමන්ම දුම්බීම තහනම් සනුවවන් දැන්ීමම්  නහාර ිටසින සථ්ාන කරාම සහ නහාර ෙබඩා කරන 

සථ්ාන වල ප්රදර්ශනස හා ඳවත්වාවෙන සා යුතුස. 

05.නහාර ඳාන රැස් කර තැබීම  ිටිබබ සමටඳාර් ෂක මට ක ීම ක වලෙ සරිලන ඳරිදි හා කෘමීන් හෙ ඳැමිණිස 

වනොහැිර ඳරිදි ීමදුරු අල්මාරි තුළ නහාර ඳාන තැන්ඳත් කළ යුතු අතර ඳළුදු ීම ගිස හා නුසුදුසු භා්ඩඩ වහෝ 

උඳකරණ ඳාවිච්චි වනොකල යුතුස.(නහාර ිටිබවසල ිරීමම හා තබා ෙැමටම ිටිබබද විශ්වවිදයාලස මන්න් සඳසන 

වවනත් උඳවදස් ිවතොත් ඒවාෙ අනුව කෙයුතු ිරීමමෙ එකඇ විස යුතුස.) 

06.සිසලුම ද්රවය ෙබඩා ිරීමමව නහාර ඳාන ිටිබවසල ිරීමම හා සැඳයිස ඉතා ිටරිසිදුව කල යුතුස. 

07.අත් නවරණ ඳැළ වහෝ ඒ සහා භාවිතා කරන අඩුවිරන් අල්ලා ිටසු නහාර හා කෑමෙ ෙන්නා වවනත් නහාර 

වබදීම් කළ යුතුස. 

08.නඳන ශාලා සහ මුලුතැන්වෙස අවෙ මදුරුවන් වබෝීමමිරන් වතොරව ඳවත්වා වෙන සා යුතුස. විශ්වවිදයාලවේ 

සමටඳාර් ෂක වසේවා ඳවත්වා ෙැමටමෙ අවහිර වන නකාරවේ ිරසිදු කෙයු් ත්  සිදු වනොවිස යුතුස. 

09.නඳනශාලාව ඳවත්වාවෙන සාවම්දී දිනඳතා නඳනශාලාවේ ිතුළත හා ිටෙත ිටරිසිදු කළ යුතුස. නඳනශාලාවේ 

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

යුතුස. 

10.නහාර ිටිබවසල කරන බඳුන් වභාජන වසෝදන ෙැංිරස නදිස දිනඳතා වහොන්න් ිටරිසිදු කළ යුතුස. 

11.නහාර කැබලි ිටෙත කාණු වලෙ වසොමු වනොකළ යුතු අතර ඒවා කසළ බඳුන් තුළෙ ඳමණ්  දැමිස යුතුස. 

 


