
හිතවත් ශිෂ්ය/ශිෂ්යයාවනි, 

   

තතවන වසර ත ාවිත ාළ පුහුණු  ාඨමාලාව (2020/2021) සඳහා  ැමිතෙන විට ඔබ 

විසින්  හත උ තෙස් අනු මනය කල යුතු බව ෙන්වා සිටිමු.  

1. ඔබ විශ්වවිද්යාලයට පැමිණෙන විට ඔබණේ ජාතික හැඳුනුම්පත හා ශිෂ්ය හැඳුනුම්පත ඉදිරිපත් 

කිරීම අනිවාර්ය ණේ 

2. පැය 48ක් ඇතුළත සිදු කරන ලද් රැපිඩ් ඇන්ටිජන්ට පරීක්ෂ්ාවට (Rapid Antigen Test) අද්ාල 

වාර්තාව සහ Covid 19 එන්ටනත් මාත්රා ණද්කම ලබා ගත් බවට වූ කාඩ්පත ඉදිරිපත් කිරීම 

අනිවාර්යය ණේ 

3. පිටගැස්ම සඳහා ලබාණද්න එන්ටනත ලබාණගන තිබීම අනිවාර්ය ණේ 

4. මී උෙ සඳහා ලබාණද්න ඖෂ්ධ මාත්රාවක් (එක් ණපත්තක්) ලබාණගන පැමිණීම අනිවාර්ය ණේ. 

අණනක් මාත්රා විශ්වවිද්යාලය මගින්ට සපයනු ලැණේ 

සැ.යු.- ඖෂ්ධ ලබා  ැනීතේදී වවෙය උ තෙස්  ලබා න්න 

5. ශිෂ්ය ණන්ටවාසිකාගාරය එක් කාමරයක් තුළ සිිය හැකි උපරිම සිසුන්ට සංඛ්යාව තෙතෙතනකි 

සැ.යු. කාමරණේ යතුරු නිකුත් කරනු ලබන්ටණන්ට ප්රධාන මුරකුිය තුළින්ට බැවින්ට යතුරු ලබා 

ගන්ටනා අවස්ථාණේදී කාමරය තුල සිින සිසුන්ට ණද්ණද්නාම සිිය යුතුය. එක් සිසුණවක් හට යතුර 

නිකුත් කරනු ණනාලැණේ 

6. ණමම පාඨමාලාව සඳහා සති ණද්කක කාලයක් විශ්වවිද්යාලය තුල පූර්ෙකාලීනව රැඳී සිිය යුතු 

බැවින්ට එම කාලයට අද්ාළ  අවශ්ය ද්රවය  රැණගන ඒමට වගබලාගන්ටන 

7. පාඨමාලා කාලය තුළ විශ්වවිද්යාල භූමිණයන්ට පිටතට යෑම සපුරා තහනම් ණේ 

8. පාඨමාලා කාලය තුළ විශ්වවිද්යාලණේ ආපනශ්ාලාණවන්ට පමෙක් ආහාර ලබාගැනීම අනිවාර්ය 

ණේ 

සැ.යු.-   

1. ආපනශ්ාලාණවන්ට ආහාර ලබා ගැනීණම්දී සියලුම සිසුන්ටට ආපනශ්ාලාවට ගමන්ට කිරීමට 

අවසර හිමි ණනාවන අතර කණ්ඩායමකින්ට එක් සිසුණවක් බැගින්ට පමෙක් පැමිෙ 

ආහාර පාර්සල් පමෙක් රැණගන යා යුතුය  

2. ආපන ශ්ාලාණවන්ට ණත් ලබා ගැනීමට අවශ්ය නම් ඒ සඳහා ඔබ විසින්ට උණුවතුර 

ණබෝතලයක් රැණගන ඒම සුසුසුය 



9. ණගාවිණපාළ පුහුණු පාඨමාලාව සඳහා ලබා ණද්න උපකරෙ වල වගකීම ඔබ සතු වන අතර 

පාඨමාලා කාලය අවසානණේ දී එම උපකරෙ නැවත භාරදිය යුතු අතර එණස් සිදු කිරීමට 

අණපාණහාසත් වුවණහාත් එම උපකරෙ සඳහා අලාභය ඔබ කණ්ඩායම විසින්ට ණගවිය යුතු ණේ 

Dear Students, 

Please strictly adhere to the following guidelines for 3rd Year Farm Practice Course- 

2021/2022.  

1. It is compulsory to provide your National Identity Card and the Student Identity Card at 

the entrance 

 

2. It is compulsory to provide the Rapid Antigen Test report and the Vaccination card to 

prove the fully vaccination 

 

3. You should be obtained the vaccine for Tetanus 

 

4. You must take one tablet against Leptospirosis. Other doses will be provided by the 

institute 

 

(Note: medicines should be taken under doctor’s prescription)  

 

5. Maximum no. of student occupancy per hostel room is 2 

 

(Note: the keys will be issued by the security office at the entrance. Both students should 

be presented and provide the ID cards at the time of issuing the key. The key will not be 

issued under the presence of one student) 

 

6. Make sure you bring all the essentials, as you are required to stay in the university for 2 

weeks during this course 

 

7. You are strictly prohibited to leave the university premises during the aforementioned 

period  

 

8. You are allowed to buy food and other necessaries only from the canteen 

 

(Note: All the students are not permitted to enter the canteen. One representative from each 

group should buy food and bring them to hostel) 

 

9. You should bring a Thermo-Flask if you are willing to buy tea from the canteen  

 

10. You are utterly responsible for the equipment provided to you during the farm practice 

course. By the completion of the course, make sure to return them. If not, the relevant 

groups should bear the compensation 


