
 

 
 
 
 
 

  
“ජාතික සංවර්ධනයේ  සාඩම්බර දායකයකු වන්න” 

 
ඌව යවල්ලස්ස විශ්වවිදයාලය සම්් ක ෂේය ්ර ලලෂේක යක   ට  වඩි  විනනාකකෂේ ලබා යදන නව ්රවතා ා 

නිර්කාතය කරයි. යකක විශ්වවිදයාලයේ ්ධයා්නික ්ාාකාලා ්ු උ ා්ා, ආ තයා නික පුහුණු සහ වඩි දුර ්ධයා්න 

ධාරා ඔස්යස් යස්වා යයෝජකයින්යේ නි ්්ාදනවල ්ගයන් පුළුල් කරන කාර්යෂේ ක ා්ා, ධාරි ්රපුරෂේ බිහි කරනු 

ඇා . ජාතික සංවර්ධනය  සහභාගී වන සාඩම්බර දායකයකු වීක  ඔබ  කරන ඇරයුකයි.   
 
 
 
 
 

          ඌව යවල්ලස්ස විශ්වවිදයාලයේ ්රසම්්ාදන කණ්ඩලයේ සභා්ති විසින් විශ්වවිදයාලය සාහා ්හා  යස්වාව සඩ්මටක  

සුදුසුකම්ල ක   සඩ්යුම්කරුවන්යගන් ය න්ඩර් ්රය  ්නුව ිලල ගතන් කඩාවනු ලඩය..  
 

්ංකය විස්ා රය ය න්ඩර් ්ංකය ලංසු ඇ්කරය 

 
01 

 
ශ්රක යස්වා සඩ්මටක  

 
යූඩ.යූ/ජීඒ/05/එම්පීඑස්/2020-2021 

 
Rs. 425,000.00 

 
ලල්ලුම්කරුවන් ය්.ව. 9.00 සි  ්.ව. 3.00 දෂේවා කාර්යාල යේලාවන් තුල ය න්ඩර්්ර ිලලී  ගඩීමක සාහා ිඛිතා  

්යදුම්්ා  සකඟ එෂේ ය න්ඩර්්ා ෂේ සාහා ත්සු යන යගවනු ලබන රු.10,000.00 ක  උදලෂේ ඌව යවල්ලස්ස 

විශ්වවිදයාලයේ සර ව යවා  යගවා ලබා ග ක රිසිට්්ා  යහෝ විශ්වවිදයාලයේ ණුණුම් ්ංක 3114820  ලඩයබන යස් ඕනෑක 
ලංකා බඩංකු ශාඛාවකින්  උදල් යගවා ලබා ග ක රිසිට්්ා  යජය ්ා සහකාර යල්ඛකා, කා ( ා්ාලනව යවා  ලරිරි් ක 

කි (යකන් 2020.09.14 රින සි  2020.10.02 රින දෂේවා ්වශය ය න්ඩර්්ර ලබා ගා  හඩකිය. ය න්ඩර්් ක  
http.//www.uwu.ac.lk/procurement/ යන විශ්වවිදයාලයේ යව.  ටුව කඟින්ද ලබා ගා  හඩකිය. විශ්වවිදයාලයේ 
යව.  ටුව කඟින් ය න්ඩර්් ක ලබාගන්නා ලල්ලුම්කරුවන් ආ “ඌව යවල්ලස්ස විශ්වවිදයාලය” නිලන් නිකු ක කල 
රු.10ආ000.00ෂේ විනනා ත්සු යන යගවන බඩංකු ා ඩන්්තුවෂේ විශ්වවිදයාලයේ ණුණුම් ්ංක 3114820   ලඩයබන යස් 
 උදල් යගවා ලබා ග ක රිසිට්්ා  ය න්ඩර්් ක සකඟ ් උතා එවිය යුතුය. ය න්ඩර්් ක ිලලී  ගඩීමක  ය්ර 

ලල්ලුම්කරුවන් හ  යන ිලලයේ ය න්ඩර්් ක ්රිෂේ ා කල හඩකිය. 
 
ිලල ගතන් ලරිරි් ක කි (ක 2020.10.05 යවනි රින ්.ව.2.30   යහෝ ට  ය්ර සිදු කල යුතු ්ා ර ිලල ගතන්  2020 

ඔෂේයා ෝබර්  කස 05 වන  රින ්.ව.2.30 ්සු වූ වහාක විවෘා  කරනු ලඩය.. විවෘා  කි (යම් ්වස්ථාව  ලල්ලුම්කරු  යහෝ 

ඔහුයේ නියයෝජිා යයකු  ාබලයල ක ිඛ යෂේ සකඟව සහභාණු විය හඩක. ය න්ඩර් ්රය බහාලන ිඛයුම් කවරයේ ලහු 

වම් යකුවයර් ්දාු ය න්ඩර් ්ංකය සාහන් කු යුතු ්ා ර ිලල ගතන් ලරිරි් ක කි (ක ිඛයා්රිංචි ා ඩ්ෑයලන් සභා්තිආ 

්රසම්්ාදන කණ්ඩලයආ ඌව යවල්ලස්ස විශ්වවිදයාලයආ ්ස්සර ්ාරආ බදුල්ල යන ිඛ නය  එවිය යුතුය. නඩා යහ  ක යකක 

ිඛ නය  යගනවි ක යල්ඛකා, කාරි කාර්යාලයේ ා බා ඇති ය න්ඩර් ය්ට්ිනය  බහාිඛය හඩකිය. 
 
වඩි  විස්ා ර  යජය ්ා  සහකාර යල්ඛකා, කා ( ා්ාලනව  055-2226470 දුරකථන ්ංකයයන් ලබා ගා  හඩකිය. 

 
 

සභා්ති 
්රසම්්ාදන කිලටුව 
ඌව යවල්ලස්ස විශ්වවිදයාලය 
බදුල්ල 

        2020.09.12 

 

්රසම්්ාදන දඩන්වීක 


