
              

ප්රසම්පාදන දනන්වීම්ප 
උාදධිදප්රනදෝ  ්සසමය දාද දූපාත දිරීම හදදීමඩිෝ  දආයරණ දසමඳහදද 

මිලදතණ්වදකනඳීමම 
                                යඩබ්ය/එන්සීබි/ආර්/18/01 

 

 යදෝලොවි්වදදිනුමදලබ්ව ද යදෝලොයටදෝසමේය දකර්ව  

ඌල වලල්ව්ව වි්ලවිද්යාය වපත් ක ෂේව්ර ඉෂේක වකොට ඊට ලැඩි ලටිනාකමෂේ බා වද්න නල ප්රලතා ා 

නිර්මාතය කරයි. වමම වි්ලවිද්යාවඅ ්යා්නික ාදඨමදලදද ාළමුද උාදධි,ද ආ  නිකද පුහුණුද සමහද යනඩිදුරද

අධ්යදා ද ආ ධද ධ්දරදද ්සමේෝසමේද ෝසමේයදෝ  යක ්වෝනද නිපේාදන ද යලද අත ්වද පුල් කද කර ද කදයක  පමද ශිපයද

ාරපුර දබිහිදකරනුදඇ .දයදතිකදසමංයයකධ්  ටදසමහභදගීදය දසමදඩ්පබරදනද කෝ කුදීමමටද්බටදකර දඇරයුමයි.ද

  

2018/08/11 ලන දින වකොෂඹ බණ්ඩාරනායක ්නුව්මරත වපතමන්රත ාාවදී ්ැලැ කවීමට නියමිා  ඌල 

වලල්ව්ව වි්ලවිද්යායීය උ්ාධි ප්රද්ාවන  කවලය ාායාූප්ගා  ිරීම වශ වීඩිවය  ආලරතය වඳශා  ජාතික 

වි්ලවිද්යායක උ්ාධි ප්රද්ාවන  කවලය ාායාූප්ගා  ිරීම ිළිබබද් ්ලම ලවයන් තුන් (3) ලා ාලක වතුටුද්ායක 

්ෂපුරුද්ද්ෂේ බා ඇති ආයා න ලලින් මි ගතන් කැද්ලනු ැවබ් .  

වපත වද්ශා ඉල්ලුපත ිරීමට බාව්ොවරො කතු ලන ්යදුපතකරුලන් විසින් රුිළයල් 1000.00ක මුද්ෂේ වමම 

වි්ලවිද්යාවඅ වරප් වලා  වගලා බාග ක රිසිට්්ා  වශ  ංකා බැංකුවද ගිණුපත ්ංක 3114820 වලා  වගලා 

බා ග ක රිසිට්්ා  වමග ලිඛිා  ඉල්ලීමෂේ 2018/07/23 ලන දින ්.ල 3.00ට ව්ර වතිවඅ දිනල කාර්යා 

වදාල තුෂී නිෝ  යයදමූලයදධිකදීද  සමනායු්ප) වලා  ඉදිරි් ක ිරීවමන් ්ද්ා විව්ා ර වහිා  වටන්ඩර්්ා ෂේ 

බාගා  ශැිරය. වටන්ඩර්් ක http://www.uwu.ac.lk/procurement/. යන වි්ලවිද්යාවඅ වලබ් ිළටුල 

මගින්ද් බා ගා  ශැිරය. වි්ලවිද්යාවඅ වලබ් ිළටුල මගින් වටන්ඩර්් ක බාගන්නා ඉල්ලුපතකරුලන්, “ඌල 

වලල්ව්ව වි්ලවිද්යාය”නමින් නිකු ක ක රු.1000.00ෂේ ලටිනා බැංකු ඇ්කරයෂේ වමග වශ  

වි්ලවිද්යාවඅ ගිණුපත ්ංක 3114820 ට ැවබන වව් මුද්ල් වගලා බා ග ක රිසිට්්ා  වටන්ඩර්් ක වමග 

්මුතා එවිය යුතුය. වටන්ඩර්් ක මිී ගැනීමට ව්ර ඉල්ලුපතකරුලන් ශට 2018/07/09 දින සිට 2018/07/23 

දින ද්ෂේලා වනොමිවඅ වටන්ඩර්් ක ්ීෂේා කෂ ශැිරය. 

වපතපූර්ත කරන ද් වටන්ඩර්් ක 2018/07/23 ලන දින ්.ල 3.30ට ව්ර නිෝ  යයදමූලයදධිකදීද  සමනායු්ප)‚ද

ඌයදෝය කලසමේසමදවිශේයවිනයදල ‚දාසමේසමරදාදර‚දබදු කල යන ලිිළනයට ැවබන වව් ලියා්දිංචි ා ැ්ෑවන් එවීම 

වශ  වල්ඛකාධිකාී කාර්යාවඅ ා බා ඇති වටන්ඩර් ව්ට්ටිවඅ බශාලීම කෂ ශැිරය. වටන්ඩර්් ක වහිා  ලිිළ 

කලරවඅ ලපත්ව ඉශෂ වකෂලවරහි “උාදධිද ප්රනදෝ  ්සසමය ද ාද දූපාත ද ිරීමද හදද ීමඩිෝ  ද ආයරණ ” 

යනුවලන් වද්ශන් කෂ යුතු ්ා ර‚ වටන්ඩර්් ක එදිනට එම වලාවදීම විලෘා  කරනු ැවබ්. 

ලැඩි විව්ා රදනිවය ජය ූලයාධිකාී (වැ්යුපත) 055-2226475 දුරකථන ්ංකවයන් බා ගා  ශැක. 

 
 
වභා්ති 
ප්රවපත්ාද්න කමිටුල  
ඌල වලල්ව්ව වි්ලවිද්යාය 
බදුල් 
 


