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   ඌව වවල්ලස්ස විශ්වවිද්යාලය  

බදුල්ල  

ඌව වවල්ලසස් විශව්විද්යාලය සඳහා  වර්ෂ  2021 වවනුවවන් ශිෂය වන්වාිකාාාා /රියදුරු වන්වාිකාාාා / 

සඳහා  නිවාස  

කුලියට /බද්ද්ට සැපයීම  

බදුල්ල/ වාොළඹ  

 

වටන්ඩර් අංා යුඩබියු /ජිඒ/එල්එච්/2021/01 

1. ඉල්ලුම් ාරුවන් සඳහා  උපවද්ස්  

1-1 ඌව වවල්ලස්ස විශ්වවිද්යාලස සඳහා අවුරුද්ද්ක කාළ සීමාවකට ශිෂ්ය වවවාිකකාාා  සඳහා  නිවාස 

සැපයිස හැකි බදුල්ල හා නුවේවාොඩ අවට පුද්ාලයිව හා ආසතන වවතිව අසදුම්පත් භා ානු ලැවේ. 

එම කුලී කාල ිකමාව විශ්වවිද්යාලව  අවශයතාවස මත ඉදිරි වර්ෂ්ස සද්හා දීර්ඝ කිරීමට සලකා බලනු 

ලැවේ. 

 

1-2 මිල ාණව ඉදිරිපත් කිරීම 202104.19 වන දින ප.ව 3.00 ට වහෝ ඊට  වප  ිකදු කළ යුතු අත  මිල 

ාණව විවෘත කිරීවම් අවස්ථාවට ඉල්ලුම්කරු වහෝ ඔහුවේ නිවසෝජිතවසකු (බලසලත් ලිපිසක් සමඟ ) 

සහභාගි විස හැක. මිල  කැද්වුම බහාලන ලියුම් කව ව  ඉහළ වම් වකලවවර් අද්ාල මිල කැද්වුම් 

අංකස සද්හව කල යුතු අත  මිල ාණව ඉදිරිපත් කිරීම ලිසාපදිංචි තැපෑවලව වයයෂ්්ස සහකා  

වල්ඛකාධිකාරි (පාලන), ඌව වවල්ලස්ස විශ්වවිද්යාලස, පස්ස  පා , බදුල්ල වවත එවිස යුතුස. 

නැතවහොත් වමම ලිපිනසට වානවිත් වල්ඛකාධිකාරි කාර්සාලව  තබා ඇති වටවඩර් වපට්ටිසට 

බහාලිස හැක. තැපැල් ප්රමාද්සක් වහෝ වවනසම් වහ තුවක් මත ිකදු වන ප්රමාද්සව සඳහා  විශ්වවිද්යාලස 

වා කිසනු වනොලැවේ. 

 

1-3 වටවඩර්පත් පිළිාැනීවම් වහෝ ප්රතික්වෂ් ප කිරීවම් පූර්ණ අයිතිස ඌව වවල්ලස්ස විශ්වවිද්යාලව  

වටවඩර් මණ්ඩලස සතු වේ. 

 

1-4 වස වා අවශයතාව මත ගිවිුමම්ාත කාළ සීමාවවව පුමව වුවද් නිවාස සැපීමමට ිකදුවිස හැක. 

 

2. වටන්ඩර් වාොන්වද්ික  

2-1  වවවාිකකාාා  සඳහා  ලබා ාවනා නිවාස වල යල හා විදුලි බිල්පත් ඌව වවල්ලස්ස විශ්වවිද්යාලස 

මගිව වාවනු ලබන අත  නිවාස භා  වද්න අවස්ථාවේදී ඒවා හිඟ බිල්වලිව වතො  විස යුතුස.   

            (හිා බිල්පත් පැවතිව  නම්, ඒවා පළමු මස කුලිවසව අඩු ක නු ලැවේ.) 

2-2  නිවාස භා  දීවම්දි පදිංචිසට ුමදුුම පරිදි සකස් ක  භා  දිස යුතු අත  බදු කාළ සීමාව තුළදී ිකසලුම 

වුහාත්මක අළුත්වැඩිසා කටයුතු බදු හිමිසා විිකව වහාම ිකදු කළ යුතු අත  එවැනි අළුත්වැඩිසාවක් 

වහෝ නඩත්තුවක් ඌව වවල්ලස්ස විශ්වවිද්යාලස විිකව කවළ  නම් එස මාිකක කුලිවසව අඩු ක නු 

ලැවේ. 
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2-3 මාිකක බදු මුද්ල ඊලා මාසව  15 වවනි දිනට වප  වාවනු ලැවේ. 

2-4  ගිවිුමම් කාලස තුළදී කුමන වහෝ පාර්ශවසක් නිවාස ඉවත් ක වවව නම් එක් මසක කල් දීමක් 

සහිතව ඉවත් විස යුතුස. එවස  කල් දීමකිව වතො ව ඉවත් ක ාතවහොත් අවසව මාසව  බදු මුද්ල් 

විශ්වවිද්යාලස  ද්වා ානු ලැවේ. 

2-5.1  වටවඩර් ප්රද්ානස කිරීවම්දී අසදුම්කරු විිකව ඉදිරිපත් ක නු ලබන කුලී මුද්ල හා  යව  තක්වස රු                 

ඇස්තවම්වතු මුද්ල සන වද්කම පිළිබඳ සැලකිල්ලට වසොමු ක නු ලැවේ. 

2-5.2 යල හා විදුලි බිල්පත් වලට අමත ව වවනත් කිිකදු බිල්පතක් විශව්විද්යාලය මන්න් වාවනු ව ොලැව   

2-5.3  ටටම/ප්රවද්ශසටම  බලපැවැත්වවන ආපද්ා තත්වසකදි පාලක සභාව විිකව අනුමත ක න පරිදි 

වාවිම් හා අවනකුත් කටයුතු ක නු ලැවේ  

 

3. අයදුම් පත්රය සම්පූර්ණ කිරීමට උපවද්ස් 

 

3-1  ඉල්ලුම්කරුවේ සම්පූර්ණ නම යාතික හැදුනුම්පවත් / රිසදුරු බලපත්රව  / විවද්ශ ාමව බලපත්රව  

සඳහව පරිදි විස යුතු අත  ඒ බව සනාථ කිරීමට එහි ඡාසා පිටපත් ඇමිණස යුතුස. 

 

3-2  විශ්වවිද්යාලසට නිවාස හිමිසා සමඟ  ලිපි ානුවද්නු කිරීමට හැකි ලිපිනසක් නිවාසහිමිසාවේ ලිපිනස 

වලස සඳහව කළ යුතුස. 

 

3-3  නිවාස හිමිසාවේ බැංකු ගිණුම් පාස් වපොවත් පිටපතක් ඇමිණිස යුතුස. 

3-4 වර්ා අඩි 1200 වහෝ ඊට වැඩි නිවාස (වඩා විශාල නිවාස සඳහා ප්රමුඛතාවස ලැවේ.) 

3-5 කුලිසට ලබා වද්න නිවාසව  මාස 06ක් ඇතුලත ලබාාත් තක්වස රු වාර්තාවක් ඇමිණිස යුතුස. 

3-6  කුලිසට වද්නු ලබන නිවසට ලඟා වන ාමව මාර්ාස ද්ැක්වවන ද්ළ ිකතිසමක් ඇමිණිස යුතුස. 

( දු  සමඟ ) 

3-7 කුලිසට දීමට අවේක්ෂිත නිවවස  අයිතිස තහවුරු කිරීමට ඔේපුවේ / බලපත්රව  පිටපතක් ඇමිණිස 

යුතුස. 

3-8  කාම  සැලැස්ම ද්ැක්වවන සටහනක් ඇමිණිස යුතුස. 

 

3-9 සෑම කාම සකටම ස්වභාවික වාතාශ්රස සහ සෑම කාම සකටම ස්වාභාවික හිරු  ශ්මිස ලැබිස යුතුස. 

 

3-10  නිවසක වකොටසක් වහෝ මහලක් ලබා වද්වවව නම් යලස හා විදුලිස සැපයුම වවනම තිබිස යුතු අත  

වවනම ඇතුල්වීවම් පහුමකම්ද් තිබිස යුතුස. 

 

3-11  නිවාස සඳහා  යල සැපීමම යාතිකයල සම්පාද්න හා යලාපවාහන මණ්ඩලස මඟිව  සපසන යල 

පහුමකම් විස යුතුස. ඒ සඳහා ප්රමුඛතාවස ලැවේ. 

 

3-12  වාවත්ත තුළට වාහන ඇතුලත් කිරීවම් පහුමකම් තිබිස යුතුස. 

3-13  වාවත්ත ආ ක්ෂිත වැටකිව / තාේපසකිව වවව වී තිබිස යුතුස. 
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3-14 කුලිසට දීමට අවේක්ෂිත නිවවස  අයිතිස වටවඩර්කරුවේ විස යුතු අත  එවස  වනොවන අවස්ථා වලදී 

නීතයානුලවලව හිමිකම ලැවබන ආකා ස ඉදිරිපත් කළ යුතුස. 

 ඌව වවල්ලස්ස විශ්වවිද්යාලයට නිවාස කුලියට/ බද්ද්ට දීවම් අයදුම් පත්රය  

වටන්ඩර් අංා යූඩ යූ/ජීඒ /එච් /2021/01   

  

1. නිවාස හිමියාවේ විස ්ත   

1-1 ඉල්ලුම්කරුවේ සම්පූර්ණ නම :-     …………………………..………………………………..…………. 

  ……………………………….…………………………….….……… 

1-2 යාතික හැදුනුම්පත් අංකස  :-     ……………………………………….……………………..…………       

1-3 ස්ථී  ලිපිනස    :-      …………………………………………………………….….………. 

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

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

1-3.1 ලිපි ලැවබන ලිපිනස              :-      ………………………………………………………………..………. 

      (ඉහත ලිපිනවසව වවනස් වේ නම් පමණි)    ………..………….……………….……………………………..……  

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

1-4 දු කථන අංකස - යංාම             :-     ……………………….………………………………………..……….    

    ස්ථාව             :-     ………………………….……………………………………………….                     

1-5 බැංකු ගිණුම් විස්ත                     :-  1.5.1 ගිණුම් අංකස              :-  ……..………………………… 

                                                           1.5.2 බැංකුව හා ශාඛාව      :-  ………….…………………… 

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

1-6 වවනත් වතො තුරු   :-    ………………………………………………………………………….                                                                       

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

2. කුලියට බද්ද්ට දීමට අවේක්ෂිත නිවවසේ වපොදු විස ්ත   

2-1  අයිතිකරුවේ සම්පූර්ණ නම :-    …………………………………………………………………………….   

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

        2-2 ලිපිනස     :-    …………………………………………………………………………….   

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

       2-3 අවේක්ෂිත මාිකක කුලිස  :-    ………………………..………………………………………………….                               

        2-4 යලස  ද්වනව  ධාරිතාව  :-    …………………………..……………………………………………….                               

       2-5 විශ්වවිද්යාලව  ිකට නිවසට දු  (Km)  :-    ………………..………………………………………………….. 

       2-6 යලස හා විදුලි මීට  වල ගිණුම් අංක    :-   යලස   :- ……………..…………………………..…………… 

                 විදුලිස  :-…..……………………………….………..………… 

ආසවනතම බිල්පත්වල පැහැදිලි පිටපත් අමුණවන. 
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 2-7 නිවවස  වර්ා  ප්රමාණස (වර්ා අඩි)     :-    .………………………………………………..….…………….. 

       2-8 කාම  සංඛයාව       :-    ………………………………………………………………….. 

    2.9 වැිකකිලි හා නාන කාම  ාණන            :-    ………………………………………………………………….. 

     වටවඩර් වකොවවද්ික වහොදිව කිසවා බලා අසදුම්පත්රස සම්පූර්ණ කිරීමට උපවද්ස් වල ද්ක්වා ඇති  

     3.1, 3.3, 3.5, 3.6, 3.7 හා 3.8 සන වල්ඛනද් වම් සමඟ  අමුණා වමම මිල ාණව ඉදිරිපත් ක න බව 

     ද්වවමි. 

 

 

 

 

 

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

       ඉල්ලුම්කරුවේ අත්සන                                                                                   දිනස 


