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ඌව වවල්ලස්ස විශ්වවිද්යාලය 
බදුල්ල 

වෙන්ඩර් පත්රිකාව  
 
 

 

 

 

වෙන්ඩර් අංකය- UWU/GA/V/19/02 

 

 

 

 

 
 

01. වමෝෙර් කාර් රථ වසඩාන් මාදිලිය (1490 සීසී- 1600 සීසී) වපට්රල් (වායු සමනය සහිත) 
(උපකුලපතිතුමාවේ පරිහරණය සද්හා) වෙොවයෝො/නිසාන් වහෝ සමාන හයිබ්රිඩ් වනොවන          -01 

 
 

02. වමෝෙර් කාර් රථ වසඩාන් මාදිලිය (1490 සීසී- 1600 සීසී) වපට්රල් (වායු සමනය සහිත) 
(වල්ඛකාධිකාරිතුමාවේ හා පීඨාධිපතිවරුන්වේ පරිහරණය සද්හා) වෙොවයෝො/නිසාන් වහෝ සමාන හයිබ්රිඩ් 

හා හයිබිඩ් වනොවන                 -05 
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ඌව වවල්ලස්ස විශ්වවිද්යාලය 
බදුල්ල 

වෙන්ඩර් පත්රිකාව  
 

 
වෙන්ඩර් අංකය- UWU/GA/V/19/02 

 
ඌව වවල්ලස්ස විශ්වවිද්යාලවභ වාවිතය සද්හා මාික කුලී පද්නම මත වසර 03 ක් සද්හා වාහන ලබා 

ගැනීම.(අවුරුද්ද්ක කාල සීමාවවන් පසු සාර්ථක වසේවා සපයන්නන් සද්හා බදු කාල සීමාවවන් පසු සාර්ථක වසේවා 

සපයන්නන් සද්හා බදු කාල සීමාව දීර්ඝ කිරීමෙ සලකා බලනු ලැවේ) 
 

01. වමෝෙර් කාර් රථ වසඩාන් මාදිලිය (1490 සීසී- 1600 සීසී) වපට්රල් (වායු සමනය සහිත) 
(උපකුලපතිතුමාවේ පරිහරණය සද්හා) වෙොවයෝො/නිසාන් වහෝ සමාන හයිබ්රිඩ් වනොවන          -01 

 
02. වමෝෙර් කාර් රථ වසඩාන් මාදිලිය (1490 සීසී- 1600 සීසී) වපට්රල් (වායු සමනය සහිත) 

(වල්ඛකාධිකාරිතුමාවේ හා පීඨාධිපතිවරුන්වේ පරිහරණය සද්හා) වෙොවයෝො/නිසාන් වහෝ සමාන හයබ්රිඩ් 

හා හයිබ්රිඩ් වනොවන                 -05 

 
 
 

 
වෙන්ඩරය අවසන් වන දිනය හා වේලාව -ප.ව 2.30 දින 2019.03.26 
 
 
සවාපති       වෙන්ඩර් අංකය UWU/GA/V/19/02 

ප්රස්පපාද්න කමිටුව    රිිට් අංකය       ............................................... 
ඌව වවල්ලස්ස විශ්වවිද්යාලය    නිකුත් කිරීව්ප නිලධාරියාවේ අත්සන....................... 
බදුල්ල       දිනය ...................................................... 
      මුද්රාව ............................................ 
 

විමසී්ප - වයයෂ්ඨ්ඨ සහකාර වල්ඛකාධිකාරි (සාමානය පාලන) 
ඌව වවල්ලස්ස විශ්වවිද්යාලය  
බදුල්ල 
055-226470 
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ඌව වවල්ලස්ස විශ්වවිද්යාලය 
බදුල්ල 

වෙන්ඩර් අංකය UWU/GA/V/19/02 

 

වෙන්ඩරය සද්හා වන වකොන්වද්ි  
 
ඌව වවල්ලස්ස විශ්වවිද්යාලවභ ප්රස්පපද්ාන කමිටුවේ සවාපති විින් පහත ද්ක්වා තති වකොන්වද්ි යෙවත් මාික 

කුලී පද්නම මත වසර 03 ක් සද්හා වාහන ලබා ගැනීම සද්හා වෙන්ඩර් කැද්වනු ලැවේ.(අවුරුද්ද්ක කාල සීමාවවන් 

පසු සාර්ථක වසේවා සපයන්නන් සද්හා බදු කාල සීමාව දීර්ඝ කිරීමෙ සලකා බලනු ලැවේ) 
 
01.වෙන්ඩර් ප්රද්ානය කරනු ලබන දින ිෙ අවුරුදු 03ක කාල සීමාවක් සද්හා පහත සද්හන් වාහන සැපයිය හැකි  
ආයතන වලින්/ පුද්ගලයින් වවතින් වෙන්ඩර් කැද්වනු ලැවේ.(අවුරුද්ද්ක කාල සීමාවවන් පසු සාර්ථක වසේවා  

සපයන්නන් සද්හා බදු කාල සීමාවවන් පසු සාර්ථක වසේවා සපයන්නන් සද්හා බදු කාල සීමාව දීර්ඝ කිරීමෙ  

සලකා බලනු ලැවේ) 
 

i). වමෝෙර් කාර් රථ වසඩාන් මාදිලිය (1490 සීසී- 1600 සීසී) වපට්රල් (වායු සමනය සහිත) 
(උපකුලපතිතුමාවේ පරිහරණය සද්හා) වෙොවයෝො/නිසාන් වහෝ සමාන හයිබ්රිඩ් වනොවන          -01 

 
ii). වමෝෙර් කාර් රථ වසඩාන් මාදිලිය (1490 සීසී- 1600 සීසී) වපට්රල් (වායු සමනය සහිත) 

(වල්ඛකාධිකාරිතුමාවේ හා පීඨාධිපතිවරුන්වේ පරිහරණය සද්හා) වෙොවයෝො/නිසාන් වහෝ සමාන හයිබ්රිඩ් 

හා හයිබ්රිඩ් වනොවන                            -05 

 

02.ඉදිරිපත් කරන මිළගණන් වෙන්ඩරය විවෘත කරන දින ිෙ දින 90ක් ද්ක්වා වලංගු විය යුතුය. 
 

03.වෙන්ඩරය සද්හා ඉදිරිපත් කරනු ලබන වාහනය අලුත්ම වාහනයක් වහෝ ලියාපදිංචි වනොකල වාහනයක් න්ප එය 

සනාථ කිරීම සද්හා අවශය ලියකියවිලි වල පිෙපත් (උද්ා- ලියාපදිංචි සහතිකය) වෙන්ඩර් පත සමග ඉදිරිපත් කල 

යුතුය.  
 

04.වෙන්ඩරය මගින් ඉදිරිපත් කරනු ලබන වාහනය ඉතා වහොද් ධාවන තත්වවයන් තිබිය යුතු අතර එහි ප්රථම 

ලියාපදිංචිය වෙන්ඩර් පත් ඉදිරිපත් කරන දින ිෙ වර්ෂ්ඨ 03ක් වනොඉක්ම විය යුතුය. එවසේම නිෂ්ඨ්පාදිත වර්ෂ්ඨය 

වෙන්ඩර් පත් ඉදිරිපත් කරන දිනෙ වර්ෂ්ඨ 05ක් වනොඉක්ම විය යුතුය. එය සනාථ කිරීම සද්හා අවශය ලියකියවිලි වල 

පිෙපත් (උද්ා - ලියාපදිංචි සහතිකය) වෙන්ඩර් පත සමග ඉදිරිපත් කල යුතුය. වෙන්ඩර් තගයීව්පදී මිල ගණන් 

වලෙ අමතරව වාහනවභ නිෂ්ඨප්ාදිත වර්ෂ්ඨය, ලියාපදිංචි වර්ෂ්ඨය, තත්වය, ධාවනය කර තති කිවලෝමීෙර ගණන ආදිය 

සලකා බලනු ලැවේ. නියමිත වාහන ප්රමාණයක් වනොලැබූ විෙදී ඉහත වකොන්වද්ි වලෙ පරිබාහිරව වාහන 

වතෝරාගනු ලැවේ. 
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05.ලියාපදිංචි කල වාහනයක් වෙන්ඩරය සද්හා ඉදිරිපත් කරනු ලබන්වන් න්ප වාහනය වෙන්ඩර්කරුවේ නමෙ 

ලියාපදිංචි වී තිබිය යුතු අතර ය්ප ආයතනයක් මගින් වෙන්ඩර් ඉදිරිපත් කරන්වන් න්ප එම ආයතනය හා වාහන 

හිමිකරු අතර නනතික බැදීමක් තිබිය යුතු අතර එය සනාථ කිරීම සද්හා නනතික ගිවිසුව්ප පිෙපතක් (තවෙෝනි 

බලපත්රය) ඉදිරිපත් කළ යුතුය.  

 

06.ියලුම වාහන සද්හා වන වෙන්ඩර්පත් ආපසු වගවන රු 5000.00ක් වටිනා ලංසු තපකරයක් සමග ඉදිරිපත් කල 

යුතුය. ලංසු තපකරය විශ්වවිද්යාලවභ සර ව වවත රු 5000.00 ක් වගවා ලබාගත් ලදුපත (මුල් පිෙපත) මගින් වහෝ 

පිලිගත් බැංකුවකින් ලබාගත් වෙන්ඩර් විවෘත කරන දින ිෙ දින 120ක් ද්ක්වා වලංගු රු 5000.00ක් වටිනා 

බැදු්පකරයක් මගින් ඉදිරිපත් කළ යුතුය.(එවසේ වනොමැති වෙන්ඩර්පත් ියල්ල ප්රතික්වෂ්ඨේප කරනු ලැවේ.)වෙන්ඩරය 

සද්හා ඉදිරිපත් කරනු ලබන වාහනය විශ්වවිද්යාලය මගින් ඉල්ලු්ප කල විෙ එය සැපයීමෙ අවපොවහොසත් වුවවහොත් 

වමම මුද්ල නැවත වගවනු වනොලැවේ.  
 

07.වාහනයෙ අද්ාල රක්ෂ්ඨණය පූර්ණ රක්ෂ්ඨණයක් විය යුතු අතර කුලී ධාවනය සද්හා වමන්ම මගීන් සද්හාද් රක්ෂ්ඨණ 

ආවරණ ලබා තිබිය යුතුය. පිළිගත් වෙන්ඩර්කරු විින් වාහනය විශ්වවිද්යාලය වවත වාරදීව්පදී අද්ාල පරිදි රක්ෂ්ඨණ 

සහතික ඉදිරිපත් කල යුතු වේ. 
 

08.වාහනය ද්වවසේ පැය 24තුලදීම විශ්වවිද්යාලය වාරවභ තැබිය යුතු අතර කිිම අවස්ථාවක අනුමැතියකින් වතොරව 

ඉන් බැහැර වගන යාමෙ අවසර වනොමැත. වකවසේ වවතත් වාහන වාර නිලධාරියාවේ අනුමැතිය මත වාහනය 

නිද්හස් කර ගත හැක.ඒ සද්හා ඔබ විින් වාවිතා කල දුර  ව රමාණය මාික බිල්පවතන් අඩු කරනු ලැවේ. එවසේ 

වනොමැතිව වසේවවයන් ඉවත්කර ගන්නා සෑම දිනක් සද්හාම සද්හා රු 2000.00 මුද්ලක් මාික කුලිවයන් අඩු කරනු 

ලැවේ. 
 

09.අද්ාල වාහන විශ්වවිද්යාල වසේවය සද්හා පැය 24 පුරාවෙම ලබා දිය යුතු අතර ඒ සද්හා සුදුසු රියදුරන් වයද්වීම 

වාහන හිමිකරුවේ වගකීමක් වේ. රියදුරු සද්හා කිිම වේතනයක් විශ්වවිද්යාලය මගින් වනොද්රන අතර වසේවක 

අර්ථසාධක වසේවක වාරකාර අරමුද්ල්, රියදුරු සද්හා මූලික වගවීම ක්පකරු නීතිවලෙ අද්ාලව වගවිය යුතුය. එවසේම 

බදුල්වලන් පිෙත රාත්රි ගමන් වාර සද්හා පැයකෙ වගවන මුද්ල හා රාත්රි නවාතැන් දීමනාව වවනම සෙහන් කල යුතුය. 
වාහන නඩත්තු (Service) කෙයුතුද් වාහන හිමිකරු විින්ම ිදුකල යුතුය. නවාතැන්ගන්නා රියදුරන් සද්හා 

නවාතැන් පහසුක්ප විශ්වවිද්යාලය මගින් සපයනු ලබන අතර ඒ සද්හා මාිකව එක් රියදුවරකු වවනුවවන් රු 

2000.00 ක මුද්ලක් වගවිය යුතුය.  

 

10.වාහනය වසේවා කිරීම සද්හා එක් මසක් සද්හා දිනක කාලයක් ලබා වද්. එයෙ අමතරව විවශේෂ්ඨ වහේතුවක් මත 

වාහනය අවශය වන්වන්න්ප උපකුලපති, වල්ඛකාධිකාරි වහෝ වාහන වාර නිලධාරිවේ ලිඛිත අවසරය මත පමණක් 

ඉවත් කරගත හැකිය.  
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11.වෙන්ඩරය සද්හා අයදු්ප කරන අවස්ථාවේදී වෙන්ඩරය අවසන් දිනෙ මාස 03ක් තතුලත ලබාගත් ඉන්ධන 

කාර්යක්ෂ්ඨමතාවය පිළිබද් සහතිකයක් (Certificate of fuel consumption report) ඉදිරිපත් කල යුතුය. වමය 

වාහන තගයීව්පදි සලකා බලනු ලැවේ.  
 

12.වෙන්ඩරය ලබා ගන්නා වෙන්ඩර්කරු විින් වාහනය ඉවත් කර ගැනීමෙ අද්හස් කරන්වන් න්ප එක් ලිත් මසක 

පූර්ව ද්ැනු්ප දීමක් ිදු කල යුතුය. එවමන්ම විශ්වවිද්යාලයෙ ය්ප වාහනයක් කුලී පද්නම මත ලබා ගැනීමෙ තවදුරෙත් 

අවශය වනොවන්වන් න්ප ඒ බව වාහනවභ හිමිකරු වවත ද්ැන්වීවමන් අනතුරුව අද්ාල ද්ැන්වීව්ප දින ිෙ මසක 

කාලයක් තතුලත හිමිකරු විින් විශ්විද්යාලවයන් වාහනය ඉවත් කර ගත යුතුය. 
 

13.සාර්ථක වෙන්ඩර්කරු විින් මාස 12ක වෙන්ඩර් මුද්ලින් 5% කෙ සමාන වන්නා වූ මාස 13කෙ වලංගු කාර්ය 

සාධන බැදු්පකරයක් විශ්වවිද්යාලය වවත ලබා දිය යුතුය. වෙන්ඩරය දීර්ඝ කරනු ලබන්වන් න්ප එම කාලයෙ කාර්ය 

සාධක බැදු්පකරයද් දීර්ඝ කල යුතුය. 
 

14.එක් ලිත් මසකක පූර්ව ද්ැනු්ප දීමකින් වතොරව තම වාහනය ඉවත් කර ගන්වන් න්ප ඉහත කාර්ය සාධන 

බැදු්පකරවභ වටිනාකම විශ්වවිද්යාලය වවත හිමි කර ගැනීව්ප අයිතිය විශ්වවිද්යාලය සතු වේ.  
 

15.වාහනය පැය 24කෙ වැඩි කාලයක් සද්හා ඉවත් කර ගැනීමෙ කෙයුතු ිදු වන අවස්ථා වලදී ඒ සද්හා වවනත් 

වාහනයක් ලබා දීම පිළිගත් වෙන්ඩර්කරු විින් ිදු කල යුතු අතර එවසේ වනොවන අවස්ථා වලදී අංක 08න් වපන්වා 

තති පරිදි වෙන්ඩර් මුද්ලින් අඩු කිරීමෙ හා එයද් ප්රමාණවත් වනොවන අවස්ථා වලදී කාර්ය සාධක බැදු්පකරවයන්ද් 

නියමිත මුද්ල අඩු කිරීමෙ කෙයුතු කරනු ලැවේ. ඒ සද්හා වවනත් වාහනයක් විශ්වවිද්යාලය විින් වයද්වීමෙ ිදු වන 

විෙ ඒ සද්හා වැය වන කුලිය වෙන්ඩර්කරුවගන් අයකර ගැනීමෙ කෙයුතු වකවර්.  
 

16.සෑම ආසනයක් සද්හාම මගී ආරක්ෂ්ඨක පටි තිබිය යුතුය. 
 

17.හිස රැද්වු්ප (Head rest) සහිත ආසන විය යුතු අතර අවශය ආකාරයෙ සැකිය හැකි (Adjustable) ස්පමත 

ප්රමාණවභ ඒවා විය යුතුය.  
 

18.පිළිගත් වෙන්ඩර්කරු සෑම අවස්ථාවකම වාහනය මනා ක්රියාකාරීත්වවයන් පවත්වා වගන යා යුතු අතර 

විශ්වවිද්යාලයීය බලධාරින් විින් නියම කරනු ලබන අවස්ථා වලදී වායු සමන, තිරිංග, බැෙරි, නිවැරදි කිරී්ප ිදු කල 

යුතු අතර ෙයර් මාරු කිරීමද් ිදු කල යුතුය.  

 

19.නුසුදුසු ධාවන තත්වය,රියදුරුවේ වනොසැලකිල්ල හා තම රායකාරිය නිි වලස ඉටු වනොකිරීම, විශ්වවිද්යාලවයන් 

වද්නු ලබන උපවද්ස ්නිි පරිදි ඉටු වනොකිරීම වැනි වහෝ වවනත් ඕනෑම කරුණක් මත අද්ාල වාහනය වහෝ රියදුරු 

ඕනෑම අවස්ථාවක ඉවත් කිරීව්ප බලය විශ්වවිද්යාලය සතුවේ. 
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20.වාහනය වසේවවභ වයොද්වන දිනෙ අද්ාල රියදුරුවේ නම සහ පහත ලියකියවිලි ඉදිරිපත් කල යුතු අතර එම 

රියදුරන් පමණක් වසේවවභ වයද්විය යුතුය 
 

i රියදුරු බලපත්රය  
ii යාතික හැදුනු්පපත  
iii වපොලිස් වාර්තාව 

 
21.වාහනයකෙ අද්ාලව ිදු වන්නා වූ අනතුරු ස්පබන්ධවයන් විශ්වවිද්යාලය වග වනොකියන අතර ය්ප අනතුරක් 

වහේතුවවන් වාහනවභ ගමන් ගන්නා මගීන් වවනුවවන් වන රක්ෂ්ඨණ වන්දි ලබා දීම සද්හා වෙන්ඩර්කරු මැදිහත් විය 

යුතුය. අද්ාල වාහනය ධාවනය කරන අවස්ථාවේදී කාර්මික වද්ෝෂ්ඨයක් වහෝ අනතුරකෙ ලක් වූ අවස්ථාවක 

වෙන්ඩර්කරු විින් වවනත් වාහනයක් ලබාදීම ිදුකල යුතුය. 
 

22.පිළිගත් වෙන්ඩර්කරු විින් සපයන වාහනයෙ අද්ාල ධාවන සෙහන් වපොත්  රියදුරු විින් මනා වලස 

පවත්වාවගන යා යුතු අතර සෑම අවස්ථාවකම වාහනය වාරව ගිය නිලධාරින් වවතින් අත්සන් ලබා ගත යුතුය.  

 

23.සෑම මසක් අවසානවභදීම ධාවන සෙහන් වපොත සමග මාික බිල්පත ඉදිරිපත් කල යුතුය. වාහනය වාරව ගිය 

නිලධාරින් විින් අත්සන් කර වනොමැති කි.මි ගණන සද්හා වගවී්ප ිදු කරනු වනොලැවේ.ධාවන සෙහන් වපොත් 

බිල්පතත් සමග සෑම මසකම අවසන් දින ිෙ දින 15ක් තතුලත වගවී්ප කෙයුතු සද්හා වයොමු කල යුතුය. එවසේ 

වනොමැති වුවවහොත් ඒ සද්හා ප්රමාද් වන සතියක් සද්හා මුලු මුද්වලන් අවම 0.05%  උපරිම 10%ක 

ප්රතිශතයකෙයෙත්ව  අඩු කරනු ලැවේ.  

 
24.වෙන්ඩර් මිල ගණන් ඉදිරිපත් කිරීව්පදි එහි මුල් පිෙපත එහි මුල් පිෙපත හා අනුපිෙපත් වශවයන් වවන වවනම 

කවර වල බහා මාික කුලී පද්නම මත වාහන සැපයීම - වෙන්ඩර් අංක UWU/GA/V/19/02 යන්න සද්හන් කර ඒ 

සද්හා තබා තති වෙන්ඩර් වපට්ටියෙ බහාලීම වහෝ එය ලියාපදිංචි තැපෑවලන් සවාපති, ප්රස්පපාද්න කමිටුව, ඌව 

වවල්ලස්ස විශ්වවිද්යාලය, බදුල්ල යන ලිපිනයෙ 2019.03.26 දින ප.ව 2.30ෙ වපර ලැබීමෙ සැලැස්විය යුතුය. 
 

25.වෙන්ඩර්පත් නියමිත දින නියමිත වේලාවෙ වපර ඌව වවල්ලස්ස විශ්වවිද්යාලය වවත ලැබීමෙ සැලැස්විය යුතුය. 
තැපෑවල්දී නැතිවන වහෝ නියමිත දින නියමිත වේලාවෙ වපර වනොලැවබන වෙන්ඩර් පත් ස්පබන්ධව කිිදු 

වගකීමක් විශ්වවිද්යාලය වාර වනොගන්නා අතර නියමිත වේලාවෙ පසුව ලැවබන වෙන්ඩර් මිල ගණන් ප්රතික්වෂ්ඨප 

කරනු ලැවේ.  
 

26.වෙන්ඩර්පත්  2019.03.26   දින ප.ව 2.30ෙ  විශ්වවිද්යාලයීය ප්රධාන පරිපාලන වගොඩනැගිල්වල්දී විවෘත කරනු 

ලබන අතර ඒ සද්හා වෙන්ඩර්කරුෙ වහෝ ඔහුවේ බලයලත් නිවයෝජිතවයකුෙ සහවාගි විය හැක. 
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27.මිල ගණන් ඉදිරිපත් කිරීව්පදී පැහැදිලි අකුවරන් සහ ඉලක්කවමන් තම මිල ගණන් සද්හන් කල යුතු අතර ය්ප 

වවනස් කිරීමක් ිදු කර තත්න්ප එය අත්සන් තබා සහතික කල යුතුය.  
 

28.එක් ඉල්ලු්පකරුවවකු විින් වාහන එකකෙ වඩා ඉල්ලු්ප කරනු ලබන්වන් න්ප එක් එක් වාහනය සද්හා වවන 

වවනම වෙන්ඩර් පත්ර ඉදිරිපත් කළ යුතු අතර වවන වවනම තපකර ද් තැබිය යුතුය.  
 

29.වසේවා  අවශයතාවය මත වෙන්ඩර් කාල සීමාවවන් පසු වුවද් වසේවා සැපයීමෙ ිදු විය හැක.  
 

30.ය්ප මිල ගණනක් ප්රතික්වෂ්ඨේප කිරීම පිළිගැනීම වහෝ ියලු වෙන්ඩර්පත් පිළිගැනීම වහෝ ප්රතික්වෂ්ඨේප කිරීම ඌව 

වවල්ලස්ස විශ්වවිද්යාලයීය ප්රස්පපාද්න කමිටුව සතු අයිතියකි. 
 

31.පරික්ෂ්ඨා කිරීම සද්හා වාහන ඉදිරිපත් කරන වලස කරනු ලබන විශ්වවිද්යාලයීය ඉල්ලීම අනුව විශ්වවිද්යාලය වවත 

අද්ාල වාහනය ඉදිරිපත් කළ යුතු අතර ඒ සද්හා කිිම වගවීමක් විශ්වවිද්යාලය විින් ද්රනු වනොලැවේ. තවද් 

පරික්ෂ්ඨාවෙ ඉදිරිපත් වනොකරන වාහනවල ලංසු තපකරය නිද්හස් කරනු වනොලැවේ.  
 

32.වාහන පරික්ෂ්ඨා කිරීවමන් අනතුරුව එය විශ්වවිද්යාලවභ ධාවනයෙ වයොද්ා ගන්වන් න්ප ඉහත වකොන්වද්ි වලෙ 

යෙත්ව ගිවිසුමකෙ එළඹීය යුතුය. රයවභ බදු මුද්ල් ස්පබන්ද් ප්රතිපත්ීනන් වගවී්ප කිරීව්පදි අනුගමනය කරනු ලැවේ.  
 
 
සවාපති  
ප්රස්පපාද්න කමිටුව  
ඌව වවල්ලස්ස විශ්වවිද්යාලය  
බදුල්ල  
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ඌව වවල්ලස්ස විශ්වවිද්යාලය 
බදුල්ල 

වෙන්ඩර් අංකය UWU/GA/V/19/02 

 

 
සවාපති  
ප්රස්පපාද්න කමිටුව  
ඌව වවල්ලස්ස විශ්වවිද්යාලය  
බදුල්ල  
 
මාික කුලී පද්නම මත වාහන සැපයීම සද්හා මිල ගණන් ඉදිරිපත් කිරීම  
 

01. වෙන්ඩර්කරුවේ නම :-....................................................................................................... 
1 යාතික හැදුනු්පපත් අංකය/වයාපාර :-............................................................................... 
   ආයතනයක් න්ප වයාපාර ලියාපදිංචි අංකය :-........................................................................ 

 
02. ලිපිනය    :-           ......................................................................................................................... 

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

03. දුරකථන අංකය :-      ..................................................................................................................... 
 

04. වෙන්ඩරය සද්හා ඉදිරිපත් කරනු ලබන වාහනය :-............................................................................... 
 

05. වාහන අංකය    :-   ........................................................................................................................ 
 

06. වාහනවභ නිෂ්ඨ්පාදිත වර්ෂ්ඨය :- ............................................................................... 
 

07. වාහනය ලියාපදිංචි වර්ෂ්ඨය :-................................................................................ 
 

08. වාහන වර්ගය හා වමෝස්තරය :-........................................................................... 
 

09. ආසන ගණන                         :-  ............................................................................ 
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10. මිල ගණන් ඉදිරිපත් කිරීම (පළමු වසර සද්හා)  
10.01 උපකුලපතිතුමාවේ පරිහරණය සද්හා  

 

වාහන වර්ගය  කි.මි 3000 ක් සද්හා  (ඉන්ධන වනොමැතිව රු) 
 

ඉලක්කවමන් අකුවරන් 
වමෝෙර් කාර් රථ වසඩාන් 

මාදිලිය (1490 සීසී- 1600 
සීසී) වපට්රල් (වායු සමනය 

සහිත) වෙොවයෝො/නිසාන් 

වහෝ සමාන හයිබිඩ් 
වනොවන 

  

 

10.02         වල්ඛකාධිකාරිතුමාවේ හා පීඨාධිපතිවරුන්වේ පරිහරණය සද්හා  
 

වාහන වර්ගය  කි.මි 2000 ක් සද්හා  (ඉන්ධන වනොමැතිව රු) 
 

ඉලක්කවමන් අකුවරන් 
වමෝෙර් කාර් රථ වසඩාන් 

මාදිලිය (1490 සීසී- 1600 
සීසී) වපට්රල් (වායු සමනය 

සහිත) වෙොවයෝො/නිසාන් 

වහෝ සමාන හයිබිඩ් හා 
හයිබිඩ් වනොවන 

  

 
10.03   

වාහන වර්ගය සීමාවෙ වඩා වැඩිවන කි.මි 01 ක් සද්හා   (ඉන්ධන වනොමැතිව රු)    

ඉලක්කවමන් අකුවරන් 
වමෝෙර් කාර් රථ වසඩාන් මාදිලිය 

(1490 සීසී- 1600 සීසී) වපට්රල් 

(වායු සමනය සහිත) 
වෙොවයෝො/නිසාන් වහෝ සමාන 

හයිබිඩ් වනොවන 

 
 

 

වමෝෙර් කාර් රථ වසඩාන් මාදිලිය 

(1490 සීසී- 1600 සීසී) වපට්රල් 

(වායු සමනය සහිත) 
වෙොවයෝො/නිසාන් වහෝ සමාන 

හයිබිඩ් හා හයිබිඩ් වනොවන 

  

* අද්ාල වාහනවභ රියදුරු සද්හා ක්පකරු නීති රීති වලෙ අද්ාලව මාික වේතනය :-   ........................................ 
* මාික වේතනයෙ අමතරව ධාවනය කරනු ලබන අමතර පැයක් සද්හා මුද්ල :-   ...........................................   

* රියදුරු සද්හා යැපී්ප දීමනා  හා රාත්රි නැවතු්ප සද්හා මුද්ල :-  .........................................................             
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11. මිල ගණන් ඉදිරිපත් කිරීම (වද්වන වසර සද්හා)  
11.01 උපකුලපතිතුමාවේ පරිහරණය සද්හා  

 

වාහන වර්ගය  කි.මි 3000 ක් සද්හා  (ඉන්ධන වනොමැතිව රු) 
 

ඉලක්කවමන් අකුවරන් 
වමෝෙර් කාර් රථ වසඩාන් 

මාදිලිය (1490 සීසී- 1600 
සීසී) වපට්රල් (වායු සමනය 

සහිත) වෙොවයෝො/නිසාන් 

වහෝ සමාන හයිබිඩ් 
වනොවන 

  

 

11.02         වල්ඛකාධිකාරිතුමාවේ හා පීඨාධිපතිවරුන්වේ පරිහරණය සද්හා  
 

වාහන වර්ගය  කි.මි 2000 ක් සද්හා  (ඉන්ධන වනොමැතිව රු) 
 

ඉලක්කවමන් අකුවරන් 
වමෝෙර් කාර් රථ වසඩාන් 

මාදිලිය (1490 සීසී- 1600 
සීසී) වපට්රල් (වායු සමනය 

සහිත) වෙොවයෝො/නිසාන් 

වහෝ සමාන හයිබිඩ් හා 
හයිබිඩ් වනොවන 

  

 

11.03   

වාහන වර්ගය සීමාවෙ වඩා වැඩිවන කි.මි 01 ක් සද්හා   (ඉන්ධන වනොමැතිව රු)    

ඉලක්කවමන් අකුවරන් 
වමෝෙර් කාර් රථ වසඩාන් මාදිලිය 

(1490 සීසී- 1600 සීසී) වපට්රල් 

(වායු සමනය සහිත) 
වෙොවයෝො/නිසාන් වහෝ සමාන 

හයිබිඩ් වනොවන 

 
 

 

වමෝෙර් කාර් රථ වසඩාන් මාදිලිය 

(1490 සීසී- 1600 සීසී) වපට්රල් 

(වායු සමනය සහිත) 
වෙොවයෝො/නිසාන් වහෝ සමාන 

හයිබිඩ් හා හයිබිඩ් වනොවන 

  

* අද්ාල වාහනවභ රියදුරු සද්හා ක්පකරු නීති රීති වලෙ අද්ාලව මාික වේතනය :-   ........................................ 
* මාික වේතනයෙ අමතරව ධාවනය කරනු ලබන අමතර පැයක් සද්හා මුද්ල :-   ...........................................   

* රියදුරු සද්හා යැපී්ප දීමනා  හා රාත්රි නැවතු්ප සද්හා මුද්ල :-  .........................................................             
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12. මිල ගණන් ඉදිරිපත් කිරීම (වතවන වසර සද්හා)  
12.01 උපකුලපතිතුමාවේ පරිහරණය සද්හා  

 

වාහන වර්ගය  කි.මි 3000 ක් සද්හා  (ඉන්ධන වනොමැතිව රු) 
 

ඉලක්කවමන් අකුවරන් 
වමෝෙර් කාර් රථ වසඩාන් 

මාදිලිය (1490 සීසී- 1600 
සීසී) වපට්රල් (වායු සමනය 

සහිත) වෙොවයෝො/නිසාන් 

වහෝ සමාන හයිබිඩ් 
වනොවන 

  

 

12.02         වල්ඛකාධිකාරිතුමාවේ හා පීඨාධිපතිවරුන්වේ පරිහරණය සද්හා  
 

වාහන වර්ගය  කි.මි 2000 ක් සද්හා  (ඉන්ධන වනොමැතිව රු) 
 

ඉලක්කවමන් අකුවරන් 
වමෝෙර් කාර් රථ වසඩාන් 

මාදිලිය (1490 සීසී- 1600 
සීසී) වපට්රල් (වායු සමනය 

සහිත) වෙොවයෝො/නිසාන් 

වහෝ සමාන හයිබිඩ් හා 
හයිබිඩ් වනොවන 

  

 

12.03   

වාහන වර්ගය සීමාවෙ වඩා වැඩිවන කි.මි 01 ක් සද්හා   (ඉන්ධන වනොමැතිව රු)    

ඉලක්කවමන් අකුවරන් 
වමෝෙර් කාර් රථ වසඩාන් මාදිලිය 

(1490 සීසී- 1600 සීසී) වපට්රල් 

(වායු සමනය සහිත) 
වෙොවයෝො/නිසාන් වහෝ සමාන 

හයිබිඩ් වනොවන 

 
 

 

වමෝෙර් කාර් රථ වසඩාන් මාදිලිය 

(1490 සීසී- 1600 සීසී) වපට්රල් 

(වායු සමනය සහිත) 
වෙොවයෝො/නිසාන් වහෝ සමාන 

හයිබිඩ් හා හයිබිඩ් වනොවන 

  

* අද්ාල වාහනවභ රියදුරු සද්හා ක්පකරු නීති රීති වලෙ අද්ාලව මාික වේතනය :-   ........................................ 
* මාික වේතනයෙ අමතරව ධාවනය කරනු ලබන අමතර පැයක් සද්හා මුද්ල :-   ...........................................   

* රියදුරු සද්හා යැපී්ප දීමනා  හා රාත්රි නැවතු්ප සද්හා මුද්ල :-  .........................................................             
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ඉදිරිපත් කරන ඉහත මිල ගණන් විවෘත කරන දින ිෙ දින 90ක් ද්ක්වා වලංගු බවත් වෙන්ඩර් වකොන්වද්ි යෙවත් 

ද්ක්වා තති පරිදි වාහනය ලියාපදිංචි කිරීව්ප සහතිකවභ පිෙපතක් / නාමමාත්ර ඉන්වවොයිිය වමයෙ අමුණා තති අතර 

වෙන්ඩර් වකොන්වද්ි වහොදින් කියවා බලා වමම මිල ගණන් ඉදිරිපත් කරනු ලබන බවත් සද්හන් කරමි.  
 
 
..........................................................    ....................................... 
වෙන්ඩර්කරුවේ අත්සන       දිනය  
 
 

 


