
 

 

 

 

ශ්රී ලංකා අග්නිදිග විශ්වවිද්යාලය 

2022 වර්ෂය සඳහා සැපයුම්කරුවන් ලියාපදිංචි කිරීම 

2022 වර්ෂය සඳහා පහත සඳහන් භාණ්ඩ සහ සසේවා සැපයීම සවනුසවන් ශ්රී ලංකා අග්නිදිග විශේවවිද්යාලය සමඟ ලියාපදිංචි වීමට කැමැත්ත 

පල කරන රාජ්ය සද්පාර්තසේන්ු, රාජ්ය වයාපාර, රාජ්ය සංසේථා, පිළිගත් සැපයුේකරුවන්, සේශීය ිසයෝජිතයින්, ිෂේපාද්කයින්, 

සවසෙන්ද්න්, වයාපාර සංවිධාන සඳහා අයදුේපත් කැඳවනු ලැසේ. 

එක් එක් කාණ්ඩ වර්ීකරණයන් සඳහා රු.1000ක ලියාපදිංචි ගාසේු සවන සවනම සගවීසමන් අයදුේකරුවන්ට කාණ්ඩ එකකට සහෝ 

එකකට වඩා වැඩි ගණනකට ඉල්ලුේ කල හැකිය. සෑම ඉල්ලුේපතක් සමඟම නැවත ලබා සනාසද්න රු .1000ක ලියාපදිංචි කිරීසේ 

ගාසේුවක් මහජ්න බැංකුසේ (228 1001 9000 1704) ද්රණ ශ්රී ලංකා අග්නිදිග විශේවවිද්යාලයීය ගිණුමට බැර වන සසේ  සගවා ලබාගත් බැංකු 

රිසීට් පත සහෝ ශ්රී ලංකා අග්නිදිග විශේවවිද්යාලසේ  සරප්  කවුන්ටරය සවත සගවා ලබාගන්නා ලද් රිසිට්පත එවිය යුු සේ. බැංකු අණකර , 

සෙක්පත් සහෝ මුද්ල්ල ඇණවුේ භාරගනු සනාලබන බව කරුණාසවන් සලකන්න. 

සැපයුේකරුවන් හට අද්ාෙ අයදුේපත් විශේවවිද්යාලයීය සවේ අඩවියට පිවිසීසමන් ලබා ගත හැක. (www.seu.ac.lk) ඊට පටහැිව එවන 

ලද් අයදුේපත් භාරගනු සනාලැසේ. වයාපාරය ලියාපදිංචි කිරීසේ සහතිකසේ සහතික කර ඇති වයාපාර කටයුත්ත සඳහා පමණක් අද්ාල වන  

භාණ්ඩ සහ සසේවා සැපයීම සවනුසවන් ලියාපදිංචි වීම සඳහා  අයදුේපත් ඉදිරිපත් කෙ යුු සේ. 

ඕනෑම අයදුපතක් පිළිගැනීසේ සහෝ ප්රතික්සෂේප කිරීසේ අයිතිය විශේවවිද්යාලය සුසේ. යේ සැපයුේකරුසවකු ලංසු කැඳවීම සිදුකරන ලද් 

අඛණ්ඩ අවසේථාවන් ුන (03) කදී ප්රතිොර ද්ැක්වීමට අසපාසහාසත් වූවසහාත් එම සැපයුේකරුවන්සග්න නාමය 2022 වර්ෂසේ ලියාපදිංචි 

සැපයුේකරුවන්සග්න නාමසල්ලඛණසයන් පූර්ව ද්ැනුේදීමකින් සතාරව ඉවත් කරනු ලැසේ. සාමානයසයන් භාණ්ඩ සහ සසේවා සඳහා මිෙ 

ගණන් කැඳවීම ලියාපදිංචි සැපයුේකරුවන් සවත සිදු කරන නමුත් අසනකුත් තරඟකාරී අර්පණකරුවන්සගන් අවශය අවසේථාවන්ී දී 

මිෙගණන් කැඳවීසේ අයිතිය විශේවවිද්යාලය සු සේ. 

2022 වර්ෂය සඳහා ලියාපදිංචි වූ සැපයුේකරුවන් විසින් දින 45 ක ණය පහසුකේ ලබාදීමට එකඟ විය යුුය. යේ සැපයුේකරුවකු ඉහත 

සඳහන් සකාන්සේසිය ලියාපදිංචිවීසමන් පසුව සහෝ කඩ කරයි නේ එවැි සැපයුේකරුවන් අසාදු සල්ලඛන ගත කරනු ලැසේ.  

වයාපාරය ලියාපදිංචි කිරීසේ සහතිකසේ පිටපතක්, මෑත කාලීනව සේශීය ආද්ායේ සකාමසාරිසේවරයා විසින් සහතික කල එකු කල 

අගයමත බදු (VAT) සඳහා ලියාපදිංචි වීසේ සහතිකසේ පිටපතක් (VAT සඳහා ලියාපදිංචි වී ඇති සැපයුේකරුසවකු නේ ), සහ අසනකුත් 

අද්ාල ලියකියවිලි අයදුේපත්රය සමඟ අමුණා එවිය යුුය. ඉහත සඳහන් සහතිකපත් ඉදිරිපත් කිරීමට අසපාසහාසත්වන අයදුේපත් සහ 

අසේපූර්ණ අයදුේපත් ප්රතික්සෂේප කරනු ලැසේ. 

අයදුේපත් එවන ලියුේ කවරසේ වේපස ඉහල සකෙවසර් "සැපයුේකරුවන් ලියාපදිංචි කිරීම - 2022"සලස සඳහන් කර සහකාර 

මූලයාධිකාරී, සැපයුේ අංශය, ශ්රී ලංකා අග්නිදිග විශේවවිද්යාලය, විශේවවිද්යාල උද්යානය, ඕුවිල්ල # 32360 යන ලිපිනයට 2021.12.09 දිනට 

සහෝ ඊට සපර ලැසබන පරිදි ලියාපදිංචි තැපෑසලන් එවිය යුුය. සේ පිලිබඳ වැඩි විසේතර විශ්වවිද්යාලසේ සවේඅඩවියට පිවිසීම මගින් 

ලබ)ගත හැක. (www.seu.ac.lk) 

ලේඛකාධිකාරී 
ශ්රී ලංකා අග්නිදිග විශ්වවිද්යාලය, 
විශ්වවිද්යාල උද්යානය,  ඕලුවිේ # 32360 
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