
හිතවත් ශිෂ්ය/ශිෂ්යයාවනි, 

 

  Bridging පාඨමාලාවේ විභාග වලට වපනීසිටීමට පැමිවෙන විට පහත උපවෙස් පිළිපැදිය යුතු වේ.   

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

අනිවාර්ය ණේ. 

2. ශිෂ්ය ණේවාසිකාගාරය එක් කාමරයක් තුළ සිිිය හැකි උපරිම සිසුේ සංඛ්යාව සිේණද්ණනකි.  

i. සැ.යු.  කාමරණේ  යතුරු  නිකුත්  කරනු  ලබේණේ ප්රධාන  මුරකුටිය තුලිේ බැවිේ  යතුරු  

ලබාගේනා අවස්ථාණේදී කාමරය තුල සිටිය යුතුය. එක් සිසුණවක්හට යතුර නිකුත් කරනු 

ණනාලැණේ. 

3. ණමම විභාග දිනයේ තුල විශ්ව විද්යාලය තුල රැදී සිටිය යුතුය අතර පිටතට යාම තහනම් ණේ. එබැවිේ 

ඔබට අවශය සියලු ණේ රැණගන ඒමට කාරුණික වේන 

4. විශ්ව විද්යාලය තුල සිටින කාලසිමාව තුල ආහාර ලබා ගත හැකි වේණේ ආපනශාලාව තුලිේ පමණි. 

සැ.යු.- 

i. ආපනශාලාණවේ ආහාර ලබා ගැනීෙම්දී සියලුම සිසුේට  ආපනශාලාවට ගමේ 

කිරීමට අවසර හිමි ණනාවන අතර කේඩායමකිේ  එක් සිසුණවක් බැගිේ  පමෙක් 

පැමිෙ ආහාර පාර්සල් රැණගන යා යුතුය. 

ii. ආපන ශාලාණවේ ණත් ලබා ගැනීමට අවශය නම් ඒ සඳහා ඔබ විසිේ උණුවතුර 

ණබෝතලයක් රැණගන  ඒම සුදුසුය. 



 

 

Dear Students, 

Please strictly adhere to the following guidelines for Examination of Bridging Course 

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

the entrance 

 
2. Maximum no. of student occupancy per hostel room is 4 

 
(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) 

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

examination dates.You are strictly prohibited to leave the university premises during the 

aforementioned period 

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

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

from each group should buy food and bring them to hostel) 

ii. You should bring  thermo-Flask if you are willing to buy tea from the canteen 

 

 


