
 

 

 

 
 
 
 
 
   

“ ජාතික වංලර්ධනයේ වාඩම්බර දායකයයකු ලන්න” 
 
 
 
 

          ඌල යලල්ව්ව වි්ලවිදයායේ රවම්ඳාදන මණ්ඩයේ වභාඳති විසින් වි්ලවිදයාය වශා ඳශස යවාලාල වයඳමටම  
සුදුසුකම්ත් වයඳයුම්කරුලන්යගන් ංසු ඳත්රය  නනුල ිල ගනන් කයලනු යය.   

 
නං
ක
ය 

විවස්රය ංසු නංකය ංසු ඳස බා 
ගයනීම  
යගවිය යුතු 
මුද(ආඳසු 
යනොයගලන) 

ංසු ඇඳකරය ංසු ඳත් 
නිකුත් කරන 
කා සීමාල 

ංසු ඳත් 
විලෘස කරන 

දින 

01 ආරක්ක යවාලය ඳලත්ලා 

යගන යාම - 2021-2022 
යූඩ.යූ/ජීඒ/එ
වඊ්සි/21/01 

රු 10,000 00 රු 480,000 00 18 10 2021-
08 11 2021 

09 11 2021 

02 යවාලක ආඳන ාා යවාලය 
ඳලත්ලායගන යාම 2021-
2022 

යූඩ.යූ/ජීඒ/සි
එව/්21/01 

රු 2,000 00 නයස 18 10 2021-
09 11 2021 

10 11 2021 

03 නල ආඳන ාා යවාලය 
ඳලත්ලායගන යාම 2021- 
2022 

යූඩ.යූ/ජීඒ/සි
එව/්21/02 

රු 2,000 00 නයස 18 10 2021-
09 11 2021 

10 11 2021 

04  රධාන  ආඳන ාා යවාලය 
ඳලත්ලායගන යාම 2021- 
2022 

යූඩ.යූ/ජීඒ/සි
එව/්21/03 

රු 2,000 00 නයස 18 10 2021-
09 11 2021 

10 11 2021 

05 රධාන ආඳනාාය  ිපිද්රලය 
විකුණුම්ශ ශා ඡායා ිද ඳත් 
යවාලය ඳලත්ලා යගන යාම 

2021-2023 

යූඩ.යූ/ජීඒ/බී
ව/්21/01 

රු 2,000 00 නයස 18 10 2021-
09 11 2021 

10 11 2021 

 
ඉල්ලුම්කරුලන් යඳ ල  9 00 සි  ඳ ල  3 00 දක්ලා කාර්යා ය ාලන් තු ංසු ඳත් ිලදී ගයනීම වශා ිපඛිස නයදුම්ඳස 
වමඟ එක් ංසුඳසක් බා ගයනීම වශා ඉශතින් වශන් කර ඇති  ආඳසු යනොයගලනු බන මුද,  ඌල යලල්ව්ව වි්ල 

විදයායේ වර ව යලස යගලා බා ගත් රිසිට්ඳස යශෝ වි්ලවිදයායේ ණුණුම් නංක 3114820   යයබන යවා ඕනෑම ංකා 
බයංකු ාඛාලකින් මුදල් යගලා බා ගත් රිසිට්ඳස නියයෝජය යල්ඛකාධිකාරී ( වාමානය ඳාන නංය ) යලස ඉදිරිඳත් 

කිරීයමන් ඉශස කා සීමාල තුෂ ංසු ඳත් බා ගස ශයකිය  ංසු ඳත්  http.//www.uwu.ac.lk/procurement/ යන 
වි්ලවිදයායේ යල. ිදටුල මඟින්ද බා ගස ශයකිය  වි්ලවිදයායේ යල. ිදටුල මඟින් ංසු ඳත් බාගන්නා ඉල්ලුම්කරුලන් 

, “ඌල යලල්ව්ව වි්ලවිදයාය” නිලන් නිකුත් ක ඉශස වශන් ංසු ඳත් ල  නදාෂ බයංකු ඇඳකරයක් වමඟ යශෝ 
වි්ලවිදයායේ ණුණුම් නංක 3114820   යයබන යවා මුදල් යගලා බා ගත් රිසිට්ඳස ංසු ඳස වමඟ නමුනා එවිය යුතුය  

ංසු ඳත් ිලදී ගයනීම  යඳර ඉල්ලුම්කරුලන් ශ  යනොිලයේ ංසු ත් ඳරික්ා ක ශයකිය  
 
ිල ගනන් ඉදිරිඳත් කිරීම ඉශතින් දක්ලා ඇති දිනයන් හී ඳ ල 2 30   යශෝ ඊ  යඳර සිදු ක යුතු නසර ිල ගනන්  ඳ ල 2 30 
ඳසු වූ ලශාම විලෘස කරනු යය.  විලෘස කිරීයම් නලව්ථාල  ඉල්ලුම්කරු  යශෝ ඔහුයේ නියයෝජිසයයකු  (බයත් ිපිදයක් 
වමඟ) වශභාණු විය ශයක  ංසු ඳත් බශාන ිපයුම් කලරයේ ඉශෂ ලම් යකෂලයර් නදාෂ ංසු නංකය වශන් කෂ යුතු නසර 
ිල ගනන් ඉදිරිඳත් කිරීම ිපයාඳදිංචි සයඳෑයන් වභාඳති, රවම්ඳාදන මණ්ඩය, ඌල යලල්වව් විල්විදයාය, ඳවව්ර 
ඳාර, බදුල් යන ිපිදනය  එවිය යුතුය  නයසයශොත් යමම ිපිදනය  යගනවිත් යල්ඛකාධිකාරි කාර්යායේ සබා ඇති 
ය න්ඩර් යඳට්ටිය  බශාිපය ශයකිය  

 
ලයඩි විව්සර  නියයෝජය  යල්ඛකාධිකාරී (වාමානය ඳාන නංය)  055-2226470 දුරකථන නංකයයන් බා ගස ශයකිය. 

 
වභාඳති 
රවම්ඳාදන කිලටුල 
ඌල යලල්ව්ව වි්ලවිදයාය 
බදුල් 
2021 10 18 

රවම්ඳාදන දයන්ීම 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


