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ඌව වවල්ලස්ස විශ්වවිද්යාලය 
බදුල්ල 

වෙන්ඩර් පත්රිකාව  
 
 

 

 

 

වෙන්ඩර් අංකය- UWU/GA/V/21/01 

 

 

 

 

 
 

01. වමෝෙර් කාර් රථ වසඩාන් මාදිලිය (1490 සීසී-1600සීසී / වපට්රල් /වාු  සමයය සිත  /වෙ වයෝො  

         ,නිසාන් ව ෝ සමාය/ යිබ්රිඩ් න වය වය   (උපකුලපතිතුමාවේ පරි රණය සද් ා))                                              - 01 
 

02. වමෝෙර් කාර් රථ වසඩාන් මාදිලිය (1490 සීසී-1600සීසී/වපට්රල් / යිබ්රිඩ් න ව ෝ  යිබ්රිඩ් න වය වය - 04 

 /වාු  සමයය සිත /වෙ වයෝො,නිසාන් ව ෝ සමාය (වල්ඛකාධිකාරිතුමාවේ,පීඨාධීපතිවරුන්වේ 

  ා පුස් කාලාධිපතිවේ  පරි රණය සද් ා))                                    
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ඌව වවල්ලස්ස විශ්වවිද්යාලය 
බදුල්ල 

වෙන්ඩර් පත්රිකාව  
 

 
වෙන්ඩර් අංකය- UWU/GA/V/21/01 

 
ඌව වවල්ලස්ස විශ්වවිද්යාලවභ වාවි ය සද් ා මාික කුලී පද්යම ම  වසර 03 ක් සද් ා වා ය ලබා 

ගැනීම.(අවුරුද්ද්ක කාල සීමාවවන් පසු සාර්ථක වසේවා සපයන්යන් සද් ා බදු කාල සීමාවවන් පසු සාර්ථක වසේවා 
සපයන්යන් සද් ා බදු කාල සීමාව දීර්ඝ කිරීමෙ සලකා බලනු ලැවේ) 

 
01. වමෝෙර් කාර් රථ වසඩාන් මාදිලිය (1490 සීසී-1600සීසී / වපට්රල් /වාු  සමයය සිත  /වෙ වයෝො  

         ,නිසාන් ව ෝ සමාය/ යිබ්රිඩ් න වය වය   (උපකුලපතිතුමාවේ පරි රණය සද් ා))                                               - 01 
 

02. වමෝෙර් කාර් රථ වසඩාන් මාදිලිය (1490 සීසී-1600සීසී/වපට්රල් / යිබ්රිඩ් න ව ෝ  යිබ්රිඩ් න වය වය - 04 

 /වාු  සමයය සිත /වෙ වයෝො,නිසාන් ව ෝ සමාය(වල්ඛකාධිකාරිතුමාවේ,පීඨාධීපතිවරුන්වේ 

  ා පුස් කාලාධිපතිවේ  පරි රණය සද් ා))       
 

 
වෙන්ඩරය අවසන් වය දියය  ා වේලාව -ප.ව 2.00 දිය 2021.04.20 
 
 
සවාපති      වෙන්ඩර් අංකය UWU/GA/V/21/01 

ප්රස්පපාද්ය කිටුව    රිිට් අංකය       ............................................... 
ඌව වවල්ලස්ස විශ්වවිද්යාලය    නිකුත් කිරීව්ප නිලධාරියාවේ අත්සය....................... 
බදුල්ල       දියය ...................................................... 
      මුද්රාව ............................................ 
 

විමසී්ප - වයයෂ්්ඨඨ ස කාර වල්ඛකාධිකාරි (සාමායය පාලය) 
ඌව වවල්ලස්ස විශ්වවිද්යාලය  
බදුල්ල 
055-2226470 
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ඌව වවල්ලස්ස විශ්වවිද්යාලය 
බදුල්ල 

වෙන්ඩර් අංකය UWU/GA/V/21/01 

 

වෙන්ඩරය සද් ා වය වක න්වද්ි  
 
ඌව වවල්ලස්ස විශ්වවිද්යාලවභ ප්රස්පපද්ාය කිටුවේ සවාපති විින් ප   ද්ක්වා තති වක න්වද්ි යෙවත් මාික 

කුලී පද්යම ම  වසර 03 ක් සද් ා වා ය ලබා ගැනීම සද් ා වෙන්ඩර් කැද්වනු ලැවේ.(අවුරුද්ද්ක කාල සීමාවවන් 
පසු සාර්ථක වසේවා සපයන්යන් සද් ා බදු කාල සීමාව දීර්ඝ කිරීමෙ සලකා බලනු ලැවේ) 
 
01.වෙන්ඩර් ප්රද්ායය කරනු ලබය දිය ිෙ අවුරුදු 03ක කාල සීමාවක් සද් ා ප   සද් න් වා ය සැපයිය  ැකි  
ආය ය වලින්/ පුද්ගලයින් වවතින් වෙන්ඩර් කැද්වනු ලැවේ.(අවුරුද්ද්ක කාල සීමාවවන් පසු සාර්ථක වසේවා  
සපයන්යන් සද් ා බදු කාල සීමාවවන් පසු සාර්ථක වසේවා සපයන්යන් සද් ා බදු කාල සීමාව දීර්ඝ කිරීමෙ  

සලකා බලනු ලැවේ) 
 

01. වමෝෙර් කාර් රථ වසඩාන් මාදිලිය (1490 සීසී-1600සීසී / වපට්රල් /වාු  සමයය සිත  /වෙ වයෝො  

         ,නිසාන් ව ෝ සමාය/ යිබ්රිඩ් න වය වය   (උපකුලපතිතුමාවේ පරි රණය සද් ා))                                               - 01 
 

02. වමෝෙර් කාර් රථ වසඩාන් මාදිලිය (1490 සීසී-1600සීසී/වපට්රල් / යිබ්රිඩ් න ව ෝ  යිබ්රිඩ් න වය වය - 04 

 /වාු  සමයය සිත /වෙ වයෝො,නිසාන් ව ෝ සමාය (වල්ඛකාධිකාරිතුමාවේ,පීඨාධීපතිවරුන්වේ 

  ා පුස් කාලාධිපතිවේ  පරි රණය සද් ා))  

 
02.ඉදිරිපත් කරය ිටළගණන් වෙන්ඩරය විවෘ  කරය දිය ිෙ දිය 90ක් ද්ක්වා වලංගු විය ු තුය. 

 

03.වෙන්ඩරය සද් ා ඉදිරිපත් කරනු ලබය වා යය අලුත්ම වා යයක් ව ෝ ලියාපදිංචි වය කල වා යයක් ය්ප එය 

සයාථ කිරීම සද් ා අවශය ලියකියවිලි වල ස තික කරය ලද් පිෙපත් (උද්ා- ලියාපදිංචි ස තිකය) වෙන්ඩර් ප  
සමග ඉදිරිපත් කල ු තුය.  

 

04.වෙන්ඩරය මගින් ඉදිරිපත් කරනු ලබය වා යය ඉ ා ව  ද් ධාවය  ත්වවයන් තිබිය ු තු අ ර එිත ප්රථම 

ලියාපදිංචිය වෙන්ඩර් පත් ඉදිරිපත් කරය දිය ිෙ වර්ෂ්ඨ 05ක් වය ඉක්ම විය ු තුය( 2016 වර්ෂ්ඨවභ ව ෝ ඊෙ පසු). 
එවසේම නිෂ්්ඨපාදි  වර්ෂ්ඨය වෙන්ඩර් පත් ඉදිරිපත් කරය දියෙ වර්ෂ්ඨ 05ක් වය ඉක්ම විය ු තුය(2016  වර්ෂ්ඨවභ ව ෝ ඊෙ 

පසු). එය සයාථ කිරීම සද් ා අවශය ලියකියවිලි වල පිෙපත් (උද්ා - ලියාපදිංචි ස තිකය) වෙන්ඩර් ප  සමග 
ඉදිරිපත් කල ු තුය. වෙන්ඩර් තගයීව්පදී ිටල ගණන් වලෙ අම රව වා යවභ නිෂ්්ඨපාදි  වර්ෂ්ඨය, ලියාපදිංචි වර්ෂ්ඨය, 
 ත්වය, ධාවයය කර තති කිවලෝමීෙර ගණය ස  යඩත්තු වසේවා ස තික ආදිය සලකා බලනු ලැවේ. නියිට  
වා ය ප්රමාණයක් වය ලැූ  විෙදී ඉ   වක න්වද්ි වලෙ පරිබාිතරව වා ය ව ෝරාගනු ලැවේ . 
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05.ලියාපදිංචි කල වා යයක් වෙන්ඩරය සද් ා ඉදිරිපත් කරනු ලබන්වන් ය්ප වා යය වෙන්ඩර්කරුවේ යමෙ 

ලියාපදිංචි වී තිබිය ු තු අ ර ය්ප ආය යයක් මගින් වෙන්ඩර් ඉදිරිපත් කරන්වන් ය්ප එම ආය යය  ා වා ය 

ිතිටකරු අ ර නයතික බැදීමක් තිබිය ු තු අ ර එය සයාථ කිරීම සද් ා නයතික ගිවිසුව්ප පිෙප ක් (තෙර්නි 
බලපත්රය) ඉදිරිපත් කළ ු තුය.  

 

06.ියලුම වා ය සද් ා වය වෙන්ඩර්පත් ආපසු වගවය රු 5000.00ක් වටියා ලංසු තපකරයක් සමග ඉදිරිපත් කල 

ු තුය. ලංසු තපකරය විශ්වවිද්යාලවභ සර ව වව  රු 5000.00 ක් වගවා ලබාගත් ලදුප  (මුල් පිෙප ) මගින් ව ෝ 
පිලිගත් බැංකුවකින් ලබාගත් වෙන්ඩර් විවෘ  කරය දිය ිෙ දිය 120ක් ද්ක්වා වලංගු රු 5000.00ක් වටියා 

බැදු්පකරයක් මගින් ඉදිරිපත් කළ ු තුය.(එවසේ වය මැති වෙන්ඩර්පත් ියල්ල ප්රතික්වෂ්ඨේප කරනු ලැවේ.)වෙන්ඩරය 
සද් ා ඉදිරිපත් කරනු ලබය වා යය විශ්වවිද්යාලය මගින් ඉල්ලු්ප කල විෙ එය සැපයීමෙ අවප ව  සත් වුවව  ත් 

වමම මුද්ල යැව  වගවනු වය ලැවේ.  
 

07.වා යයෙ අද්ාල රක්ෂ්ඨණය පූර්ණ රක්ෂ්ඨණයක් විය ු තු අ ර කුලී ධාවයය සද් ා වමන්ම මගීන් සද් ාද් රක්ෂ්ඨණ 

ආවරණ ලබා තිබිය ු තුය. පිළිගත් වෙන්ඩර්කරු විින් වා යය විශ්වවිද්යාලය වව  වාරදීව්පදී අද්ාල පරිදි රක්ෂ්ඨණ 

ස තික ඉදිරිපත් කල ු තු වේ.ඉදිරි වර්ෂ්ඨයන් සද් ා රක්ෂ්ඨණ ආවරණ ලබා ගැනීමද් වෙන්ඩර්කරු විින් ිදු කළ 

ු තුය. 

 

08.වා යය ද්වවසේ පැය 24 තුලදීම විශ්වවිද්යාලය වාරවභ  ැබිය ු තු අ ර කිිම අවස්ථාවක අනුමැතියකින් 
ව  රව ඉන් බැ ැර වගය යාමෙ අවසර වය මැ . වකවසේ වව ත් වා ය වාර නිලධාරියාවේ අනුමැතිය ම  
වා යය නිද් ස් කර ග   ැක.ඒ සද් ා ඔබ විින් වාවි ා කල දුර ප්රමාණය මාික බිල්පව න් අු  කරනු ලැවේ. 
එවසේ වය මැතිව වසේවවයන් ඉවත්කර ගන්යා සෑම දියක් සද් ාම සද් ා රු 2000.00 මුද්ලක් මාික කුලිවයන් අු  
කරනු ලැවේ. 

 
09.අද්ාල වා ය විශ්වවිද්යාල වසේවය සද් ා පැය 24 පුරාවෙම ලබා දිය ු තු අ ර ඒ සද් ා සුදුසු රියදුරන් වයද්වීම 
වා ය ිතිටකරුවේ වගකීමක් වේ. රියදුරු සද් ා කිිම වේ යයක් විශ්වවිද්යාලය මගින් වය ද්රය අ ර වසේවක 
අර්ථසාධක වසේවක වාරකාර අරමුද්ල්, රියදුරු සද් ා මූලික වගවීම ක්පකරු නීතිවලෙ අද්ාලව වගවිය ු තුය. එවසේම 
බදුල්වලන් පිෙ  රාත්රි ගමන් වාර සද් ා අම ර පැයකෙ විශ්වවිද්යාලය මනන් වගවය මුද්ල රු. 50 කි(සවස  06 ිෙ 

උද්ෑසය 06 ද්ක්වා).. යවා ැන්ගන්යා රියදුරන් සද් ා යවා ැන් ප සුක්ප විශ්වවිද්යාලය මගින් සපයනු ලබය අ ර 
ඒ සද් ා මාිකව එක් රියදුවරකු වවනුවවන් රු 2000.00 ක මුද්ලක් වගවිය ු තුය.  

 

10. වා ය යඩත්තු (Service) කෙු තුද් ඒ සද් ා ි යලු වියද්්ප වා ය ිතිටකරු විින්ම ිදුකල ු තුය .වා යය වසේවා 

කිරීම සද් ා එක් මසක් සද් ා දියක කාලයක් ලබා වද්. එයෙ අම රව විවශේෂ්ඨ ව ේතුවක් ම  වා යය 
අවශය වන්වන්ය්ප උපකුලපති, වල්ඛකාධිකාරි ව ෝ වා ය වාර නිලධාරිවේ ලිඛි  අවසරය ම  පමණක් ඉවත් 

කරග   ැකිය.  
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11.වෙන්ඩරය සද් ා අයදු්ප කරය අවස්ථාවේදී වෙන්ඩරය අවසන් දියෙ මාස 03ක් තතුල  ලබාගත් ඉන්ධය 

කාර්යක්ෂ්ඨම ාවය පිළිබද් ස තිකයක් (Certificate of fuel consumption) ඉදිරිපත් කල ු තුය. වමය වා ය 
තගයීව්පදි සලකා බලනු ලැවේ.  
 

12.වෙන්ඩරය ලබා ගන්යා වෙන්ඩර්කරු විින් වා යය ඉවත් කර ගැනීමෙ අද් ස් කරන්වන් ය්ප තුන් ලිත් මසක 

පූර්ව ද්ැනු්ප දීමක් ි දු කල ු තුය. එවමන්ම විශ්වවිද්යාලයෙ ය්ප වා යයක් කුලී පද්යම ම  ලබා ගැනීමෙ  වදුරෙත් 
අවශය වය වන්වන් ය්ප ඒ බව වා යවභ ිතිටකරු වව  ද්ැන්වීවමන් අයතුරුව අද්ාල ද්ැන්වීව්ප දිය ිෙ මසක 

කාලයක් තතුල  ිතිටකරු විින් විශ්විද්යාලවයන් වා යය ඉවත් කර ග  ු තුය. 
 

13.සාර්ථක වෙන්ඩර්කරු විින් මාස 12ක වෙන්ඩර් මුද්ලින් 5% කෙ සමාය වන්යා වූ මාස 13කෙ වලංගු කාර්ය 
සාධය බැදු්පකරයක් විශ්වවිද්යාලය වව  ලබා දිය ු තුය. වෙන්ඩරය දීර්ඝ කරනු ලබන්වන් ය්ප එම කාලයෙ කාර්ය 
සාධක බැදු්පකරයද් දීර්ඝ කල ු තුය. 

 
14.තුන්  ලිත් මසක පූර්ව ද්ැනු්ප දීමකින් ව  රව  ම වා යය ඉවත්කර ගන්වන් ය්ප ඉ   කාර්ය සාධය 

බැදු්පකරවභ වටියාකම විශ්වවිද්යාලය වව  ිතිට කර ගැනීව්ප අයිතිය විශ්වවිද්යාලය සතු වේ.  
 

15.වා යය පැය 24කෙ වැඩි කාලයක් සද් ා ඉවත් කර ගැනීමෙ කෙු තු ිදු වය අවස්ථා වලදී ඒ සද් ා ඒ  සමාය 

වවයත් වා යයක් ලබා දීම පිළිගත් වෙන්ඩර්කරු විින් ි දු කල ු තු අ ර එවසේ වය වය අවස්ථා වලදී අංක 08න් 

වපන්වා තති පරිදි මාික කුලිවයන් අු  කිරීමෙ  ා එයද් ප්රමාණවත් වය වය අවස්ථා වලදී කාර්ය සාධක 

බැදු්පකරවයන්ද් නියිට  මුද්ල අු  කිරීමෙ කෙු තු කරනු ලැවේ. ඒ සද් ා වවයත් වා යයක් විශ්වවිද්යාලය විින් 
වයද්වීමෙ ිදු වය විෙ ඒ සද් ා වැය වය කුලිය වෙන්ඩර්කරුවගන් අයකර ගැනීමෙ කෙු තු වකවර්.  
 

16.සෑම ආසයයක් සද් ාම මගී ආරක්ෂ්ඨක පටි තිබිය ු තුය. 
 

17.ිතස රැද්වු්ප (Head rest) සිත  ආසය විය ු තු අ ර අවශය ආකාරයෙ සැකිය  ැකි (Adjustable) ස්පම  
ප්රමාණවභ ඒවා විය ු තුය.  
 

18.පිළිගත් වෙන්ඩර්කරු සෑම අවස්ථාවකම වා යය මයා ක්රියාකාරීත්වවයන් පවත්වා වගය යා ු තු අ ර 

විශ්වවිද්යාලයීය බලධාරින් විින් නියම කරනු ලබය අවස්ථා වලදී වාු  සමය, තිරිංග, බැෙරි, නිවැරදි කිරී්ප ි දු කල 

ු තු අ ර ෙයර් මාරු කිරීමද් ි දු කල ු තුය.එවසේම වා යය ත ළ   ා පිෙ  නද්නිකව පිරිසුදු කර පවත්වාග  

ු තුය.  

 

19.නුසුදුසු ධාවය  ත්වය,රියදුරුවේ වය සැලකිල්ල  ා  ම රායකාරිය නිි වලස ඉු වය කිරීම, විශ්වවිද්යාලවයන් 

වද්නු ලබය උපවද්ස් නිි පරිදි ඉු වය කිරීම වැනි ව ෝ වවයත් ඕයෑම කරුණක් ම  අද්ාල වා යය ව ෝ රියදුරු 

ඕයෑම අවස්ථාවක ඉවත් කිරීව්ප බලය විශ්වවිද්යාලය සතුවේ. 
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20.වා යය වසේවවභ වය ද්වය දියෙ අද්ාල රියදුරුවේ යම ස  ප   ලියකියවිලි ඉදිරිපත් කල ු තු අ ර එම 

රියදුරන් පමණක් වසේවවභ වයද්විය ු තුය 
 

i රියදුරු බලපත්රය  
ii යාතික  ැදුනු්පප   
iii වප ලිස් වාර් ාව 

 
21.වා යයකෙ අද්ාලව ිදු වන්යා වූ අයතුරු ස්පබන්ධවයන් විශ්වවිද්යාලය වග වය කියය අ ර ය්ප අයතුරක් 

ව ේතුවවන් වා යවභ ගමන් ගන්යා මගීන් වවනුවවන් වය රක්ෂ්ඨණ වන්දි ලබා දීම සද් ා වෙන්ඩර්කරු මැදි ත් විය 

ු තුය. අද්ාල වා යය ධාවයය කරය අවස්ථාවේදී කාර්ිටක වද්ෝෂ්ඨයක් ව ෝ අයතුරකෙ ලක් වූ අවස්ථාවක 
වෙන්ඩර්කරු විින් වවයත් වා යයක් ලබාදීම ිදුකල ු තුය. 

 
22.පිළිගත් වෙන්ඩර්කරු විින් සපයය වා යයෙ අද්ාල ධාවය සෙ න් වප ත්  රියදුරු විින් මයා වලස 

පවත්වාවගය යා ු තු අ ර සෑම අවස්ථාවකම වා යය වාරව ගිය නිලධාරින් වවතින් අත්සන් ලබා ග  ු තුය.  

 

23.සෑම මසක් අවසායවභදීම ධාවය සෙ න් වප   සමග මාික බිල්ප  ඉදිරිපත් කල ු තුය. වා යය වාරව ගිය 
නිලධාරින් විින් අත්සන් කර වය මැති කි.ිට ගණය සද් ා වගවී්ප ිදු කරනු වය ලැවේ.ධාවය සෙ න් වප ත් 
බිල්ප ත් සමග සෑම මසකම අවසන් දිය ිෙ දිය 15ක් තතුල  වගවී්ප කෙු තු සද් ා වය මු කල ු තුය. එවසේ 
වය මැති වුවව  ත් ඒ සද් ා ප්රමාද් වය සතියක් සද් ා මුලු මුද්වලන් අවම 0.05% ,උපරිම 10%ක ප්රතිශ යකෙ 
යෙත්ව  අු  කරනු ලැවේ.  

 
24.වෙන්ඩර් ිටල ගණන් ඉදිරිපත් කිරීව්පදි එිත මුල් පිෙප   ා අනුපිෙපත් වශවයන් වවය වවයම කවර වල බ ා 

“මාික කුලී පද්යම ම  වා ය සැපයීම - වෙන්ඩර් අංක UWU/GA/V/21/01 යන්ය සද් න් කර ඒ සද් ා  බා තති 

වෙන්ඩර් වපට්ටියෙ බ ාලීම ව ෝ එය ලියාපදිංචි  ැපෑවලන් සවාපති, ප්රස්පපාද්ය කිටුව, ඌව වවල්ලස්ස 

විශ්වවිද්යාලය, බදුල්ල යය ලිපියයෙ 2021.04.20 දිය ප.ව 2.00 ෙ වපර ලැබීමෙ සැලැස්විය ු තුය. 
 

25.වෙන්ඩර්පත් නියිට  දිය නියිට  වේලාවෙ වපර ඌව වවල්ලස්ස විශ්වවිද්යාලය වව  ලැබීමෙ සැලැසව්ිය ු තුය. 
 ැපෑවල්දී යැතිවය ව ෝ නියිට  දිය නියිට  වේලාවෙ වපර වය ලැවබය වෙන්ඩර් පත් ස්පබන්ධව කිිදු 

වගකීමක් විශ්වවිද්යාලය වාර වය ගන්යා අ ර නියිට  වේලාවෙ පසුව ලැවබය වෙන්ඩර් ිටල ගණන් ප්රතික්වෂ්ඨේප 

කරනු ලැවේ.  
 

26.වෙන්ඩර්පත්  2021.04.20  දිය ප.ව 2.00ෙ  විශ්වවිද්යාලයීය ප්රධාය පරිපාලය වග ඩයැගිල්වල්දී විවෘ  කරනු 
ලබය අ ර ඒ සද් ා වෙන්ඩර්කරුෙ ව ෝ ඔහුවේ බලයලත් නිවයෝජි වයකුෙ ස වාගි විය  ැක. 
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27.ිටල ගණන් ඉදිරිපත් කිරීව්පදී පැ ැදිලි අකුවරන් ස  ඉලක්කවමන්  ම ිටල ගණන් සද් න් කල ු තු අ ර ය්ප 

වවයස් කිරීමක් ි දු කර තත්ය්ප එය අත්සන්  බා ස තික කල ු තුය.ිටල ගණන් සංවශෝධයයන් සද් ා නිවැරැදි 

කිරීව්ප තීන් (Tipex) වාවි ා වය කළ ු තුයි. 

 

28.එක් ඉල්ලු්පකරුවවකු විින් වා ය එකකෙ වඩා ඉල්ලු්ප කරනු ලබන්වන් ය්ප එක් එක් වා යය සද් ා වවය 

වවයම වෙන්ඩර් පත්ර ඉදිරිපත් කළ ු තු අ ර වවය වවයම තපකර ද්  ැබිය ු තුය.  
 

29.වසේවා  අවශය ාවය ම  වෙන්ඩර් කාල සීමාවවන් පසු වුවද් වසේවා සැපයීමෙ ි දු විය  ැක.  
 

30.ය්ප ිටල ගණයක් ප්රතික්වෂ්ඨේප කිරීම පිළිගැනීම ව ෝ ියලු වෙන්ඩර්පත් පිළිගැනීම ව ෝ ප්රතික්වෂ්ඨේප කිරීම ඌව 

වවල්ලස්ස විශ්වවිද්යාලයීය ප්රස්පපාද්ය කිටුව සතු අයිතියකි. 
 

31.පරික්ෂ්ඨා කිරීම සද් ා වා ය ඉදිරිපත් කරය වලස කරනු ලබය විශ්වවිද්යාලයීය ඉල්ලීම අනුව විශ්වවිද්යාලය වව  

අද්ාල වා යය ඉදිරිපත් කළ ු තු අ ර ඒ සද් ා කිිම වගවීමක් විශ්වවිද්යාලය විින් ද්රනු වය ලැවේ.  වද් 
පරික්ෂ්ඨාවෙ ඉදිරිපත් වය කරය වා යවල ලංසු තපකරය නිද් ස් කරනු වය ලැවේ.  

 

32. වා යය ය්පකිි ව ේතුවක් ම  වවයස්වන්වන් ය්ප ඒ පිළිබඳ එක් ලිත් මසක පූර්ව ද්ැනු්ප දීමක් ිදු කළ ු තුය. 

 

33.වා ය පරික්ෂ්ඨා කිරීවමන් අයතුරුව එය විශ්වවිද්යාලවභ ධාවයයෙ වය ද්ා ගන්වන් ය්ප ඉ   වක න්වද්ි වලෙ 

යෙත්ව ගිවිසුමකෙ එළඹීය ු තුය. රයවභ බදු මුද්ල් ස්පබන්ධ ප්රතිපත්තීන් වගවී්ප කිරීව්පදි අනුගමයය කරනු ලැවේ.  
 

 

 
 
සවාපති  
ප්රස්පපාද්ය කිටුව  
ඌව වවල්ලස්ස විශ්වවිද්යාලය  
බදුල්ල  
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ඌව වවල්ලස්ස විශ්වවිද්යාලය 

බදුල්ල 
වෙන්ඩර් අංකය UWU/GA/V/21/01 

 

 
සවාපති  
ප්රස්පපාද්ය කිටුව  
ඌව වවල්ලස්ස විශ්වවිද්යාලය  
බදුල්ල  
 
මාික කුලී පද්යම ම  වා ය සැපයීම සද් ා ිටල ගණන් ඉදිරිපත් කිරීම  
 

01. වෙන්ඩර්කරුවේ යම :-                  ....................................................................................................... 
යාතික  ැදුනු්පපත් අංකය/විවද්ශ ගමන් බලපත්ර අංක -: ......................................................................... 
   ආය යයක් ය්ප වයාපාර ලියාපදිංචි අංකය               :-........................................................................ 

 
02. ලිපියය    :-           ......................................................................................................................... 

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

03. දුරකථය අංකය :-      ..................................................................................................................... 
 

04. වෙන්ඩරය සද් ා ඉදිරිපත් කරනු ලබය වා යය :-............................................................................... 
 

05. වා ය අංකය    :-   ........................................................................................................................ 
 

06. වා යවභ නිෂ්්ඨපාදි  වර්ෂ්ඨය :- ............................................................................... 
 

07. වා යය ලියාපදිංචි වර්ෂ්ඨය :-................................................................................ 
 

08. වා ය වර්ගය  ා වමෝස් රය :-........................................................................... 
 

09. ආසය ගණය                         :-  ........................................................................... 
 



9 
 

10. ිටල ගණන් ඉදිරිපත් කිරීම (පළමු වසර සද් ා)  
10.01 උපකුලපතිතුමාවේ පරි රණය සද් ා  

 

වා ය වර්ගය  කි.ිට 3000 ක් සද් ා  (ඉන්ධය වය මැතිව රු) 
 

ඉලක්කවමන් අකුවරන් 

 
වමෝෙර් කාර් රථ වසඩාන් මාදිලිය 
(1490 සීසී-1600සීසී/ වපට්රල් /වාු  
සමයය සිත  /වෙ වයෝො,නිසාන් 
ව ෝ සමාය/ යිබ්රිඩ් න වය වය)    

 

  

 

10.02         වල්ඛකාධිකාරිතුමාවේ , පුස් කාලාධිපතිතුමාවේ  ා පීඨාධිපතිවරුන්වේ පරි රණය සද් ා  
 

වා ය වර්ගය  කි.ිට 2000 ක් සද් ා  (ඉන්ධය වය මැතිව රු) 
 

ඉලක්කවමන් අකුවරන් 

 
වමෝෙර් කාර් රථ වසඩාන් මාදිලිය 
(1490 සීසී-1600සීසී/වපට්රල්/ යිබ්රිඩ් න 
ව ෝ  යිබ්රිඩ් න වය වය /වාු  සමයය               
සිත /වෙ වයෝො,නිසාන් ව ෝ  සමාය) 

 

  

 
10.03   

වා ය වර්ගය සීමාවෙ වඩා වැඩිවය කි.ිට 01 ක් සද් ා   (ඉන්ධය වය මැතිව රු)    

ඉලක්කවමන් අකුවරන් 
 
වමෝෙර් කාර් රථ වසඩාන් මාදිලිය 
(1490 සීසී-1600සීසී/ වපට්රල් /වාු  
සමයය සිත  /වෙ වයෝො,නිසාන් 
ව ෝ සමාය/ යිබ්රිඩ් න වය වය )   
 

 
 

 

 
වමෝෙර් කාර් රථ වසඩාන් මාදිලිය 
(1490 සීසී-1600සීසී/වපට්රල් / 
 යිබ්රිඩ් න ව ෝ  යිබ්රිඩ් න වය වය /වාු  
සමයය     සිත /වෙ වයෝො,නිසාන් 
ව ෝ  සමාය) 
 

  

 

 

 

* අද්ාල වා යවභ රියදුරු සද් ා ක්පකරු නීති රීති වලෙ අද්ාලව මාික වේ යය :-   ........................................ 
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11. ිටල ගණන් ඉදිරිපත් කිරීම (වද්වය වසර සද් ා)  
11.01 උපකුලපතිතුමාවේ පරි රණය සද් ා  

 

වා ය වර්ගය  කි.ිට 3000 ක් සද් ා  (ඉන්ධය වය මැතිව රු) 
 

ඉලක්කවමන් අකුවරන් 
වමෝෙර් කාර් රථ වසඩාන් 
මාදිලිය (1490 සීසී-1600සීසී/ 
වපට්රල් /වාු  සමයය සිත  
/වෙ වයෝො,නිසාන් ව ෝ 
සමාය/ යිබ්රිඩ් න වය වය )   

  

 

11.02         වල්ඛකාධිකාරිතුමාවේ , පුස් කාලාධිපතිතුමාවේ  ා පීඨාධිපතිවරුන්වේ පරි රණය සද් ා  
 

වා ය වර්ගය  කි.ිට 2000 ක් සද් ා  (ඉන්ධය වය මැතිව රු) 
 

ඉලක්කවමන් අකුවරන් 
වමෝෙර් කාර් රථ වසඩාන් මාදිලිය 
(1490 සීසී-1600සීසී/වපට්රල්/ 
 යිබ්රිඩ් න ව ෝ  යිබ්රිඩ් න වය වය /වාු  
සමයය සිත /වෙ වයෝො,නිසාන් 

ව ෝ  සමාය) 

  

 

11.03   
වා ය වර්ගය සීමාවෙ වඩා වැඩිවය කි.ිට 01 ක් සද් ා   (ඉන්ධය වය මැතිව රු)    

ඉලක්කවමන් අකුවරන් 
 
වමෝෙර් කාර් රථ වසඩාන් මාදිලිය 
(1490 සීසී-1600සීසී/ වපට්රල් /වාු  
සමයය සිත  /වෙ වයෝො,නිසාන් 
ව ෝ සමාය/ යිබ්රිඩ් න වය වය)    
 

 
 

 

 
වමෝෙර් කාර් රථ වසඩාන් මාදිලිය 
(1490 සීසී-1600සීසී/වපට්රල්/ 
 යිබ්රිඩ් න ව ෝ  යිබ්රිඩ් න වය වය /වාු  
සමයය  සිත /වෙ වයෝො,නිසාන් 
ව ෝ  සමාය) 
 

  

 

 

 

* අද්ාල වා යවභ රියදුරු සද් ා ක්පකරු නීති රීති වලෙ අද්ාලව මාික වේ යය :-   ........................................ 
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12. ිටල ගණන් ඉදිරිපත් කිරීම (ව වය වසර සද් ා)  
12.01 උපකුලපතිතුමාවේ පරි රණය සද් ා  

 

වා ය වර්ගය  කි.ිට 3000 ක් සද් ා  (ඉන්ධය වය මැතිව රු) 
 

ඉලක්කවමන් අකුවරන් 
වමෝෙර් කාර් රථ වසඩාන් 
මාදිලිය (1490 සීසී-1600සීසී/ 
වපට්රල් /වාු  සමයය සිත  
/වෙ වයෝො,නිසාන් ව ෝ 
සමාය/ යිබ්රිඩ් න වය වය ) 
 

  

 

12.02         වල්ඛකාධිකාරිතුමාවේ , පුස් කාලාධිපතිතුමාවේ  ා පීඨාධිපතිවරුන්වේ පරි රණය සද් ා  
 

වා ය වර්ගය  කි.ිට 2000 ක් සද් ා  (ඉන්ධය වය මැතිව රු) 
 

ඉලක්කවමන් අකුවරන් 
වමෝෙර් කාර් රථ වසඩාන් මාදිලිය 
(1490 සීසී-1600සීසී/වපට්රල් / යිබ්රිඩ් න 
ව ෝ  යිබ්රිඩ් න වය වය /වාු  සමයය 
සිත /වෙ වයෝො,නිසාන් ව ෝ  
සමාය) 
 

  

 

12.03   

වා ය වර්ගය සීමාවෙ වඩා වැඩිවය කි.ිට 01 ක් සද් ා   (ඉන්ධය වය මැතිව රු)    

ඉලක්කවමන් අකුවරන් 
 
වමෝෙර් කාර් රථ වසඩාන් මාදිලිය (1490 
සීසී-1600සීසී/ වපට්රල් /වාු  සමයය සිත  
/වෙ වයෝො,නිසාන් ව ෝ සමාය/ යිබ්රිඩ් න 
වය වය )   
 

 
 

 

 
වමෝෙර් කාර් රථ වසඩාන් මාදිලිය (1490 
සීසී-1600සීසී/වපට්රල්/  යිබ්රිඩ් න ව ෝ 
  යිබ්රිඩ් න වය වය /වාු  සමයය  
සිත /වෙ වයෝො,නිසාන් ව ෝ  සමාය) 
 

  

 

 

 

* අද්ාල වා යවභ රියදුරු සද් ා ක්පකරු නීති රීති වලෙ අද්ාලව මාික වේ යය :-   ........................................ 
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ඉදිරිපත් කරය ඉ   ිටල ගණන් විවෘ  කරය දිය ිෙ දිය 90ක් ද්ක්වා වලංගු බවත් වෙන්ඩර් වක න්වද්ි යෙවත් 

ද්ක්වා තති පරිදි වා යය ලියාපදිංචි කිරීව්ප ස තිකවභ පිෙප ක් / යාමමාත්ර ඉන්වව යිිය වමයෙ අමුණා තති අ ර 
වෙන්ඩර් වක න්වද්ි ව  ඳින්  කියවා බලා වමම ිටල ගණන් ඉදිරිපත් කරනු ලබය බවත් සද් න් කරිට.  
 
 
..........................................................    ....................................... 
වෙන්ඩර්කරුවේ අත්සය       දියය  
 
 

 


