
 

 

 

 

ශ්රී ලංකා   ලංඅග්නිදිග ලංවිශ්වවිද්ය කය 

2021 ලංවර්ෂය ලංසඳහ  ලංසැපයුම් රුවන් ලංලිය පදිාචි ලංකිරීම 

2021 වර්ෂය සඳහා පහත සඳහන් භාණ්ඩ සහ සේවා සැපයීම සවනුසවන් ශ්රී කා ා අග්නිදිග විශ්වවිද්යාකය 

සමඟ ලියාපදිාචි වීමට  ැමැත්ත පක  රන රාජ්ය සද්පාර්තසනන්තු, රාජ්ය වයාපාර, රාජ්ය සාේථා, පිළිගත් 

සැපයුන රුවන්, සේශීය ිසයෝජිතයින්, ිෂ්පාද් යින්, සවසෙන්ද්න්, වයාපාර සාවිධාන සඳහා අයදුනපත් 

 ැඳවනු කැසේ. 

එක් එක්  ාණ්ඩ වර්ී රණයන් සඳහා රු.1000  ලියාපදිාචි ගාේතු සවන සවනම සගවීසමන් අයදුන රුවන්ට 

 ාණ්ඩ එ  ට සහෝ එ  ට වඩා වැඩි ගණන ට ඉල්ලුන  ක හැකිය. සෑම ඉල්ලුනපතක් සමඟම නැවත කබා 

සනාසද්න රු .1000  ලියාපදිාචි කිරීසන ගාේතුවක් මහජ්න බැාකුසේ (228 1001 9000 1704) ද්රණ ශ්රී කා ා 

අග්නිදිග විශ්වවිද්යාකයීය ණුමටමට බැර වන සේ  සගවා කබාගත් බැාකු සීට් ප පත සහෝ ශ්රී කා ා අග්නිදිග 

විශ්වවිද්යාකස   සර    වුන්ටරය සවත සගවා කබාගන්නා කද් සීසි පපත එවිය යුතු සේ. බැාකු අණ ර , 

සෙක්පත් සහෝ මුද්ල්ල ඇණවුන භාරගනු සනාකබන බව  රුණාසවන් සක න්න. 

සැපයුන රුවන් හට අද්ාෙ අයදුනපත් විශ්වවිද්යාකයීය සවේ අඩවියට පිවිට්සමන් කබා ගත හැ . (www.seu.ac.lk) 

ඊට පටහැිව එවන කද් අයදුනපත් භාරගනු සනාකැසේ. වයාපාරය ලියාපදිාචි කිරීසන සහකය ස  සහකය   ර 

ඇකය වයාපාර  ටයුත්ත සඳහා පමණක් අද්ාක වන  භාණ්ඩ සහ සේවා සැපයීම සවනුසවන් ලියාපදිාචි වීම සඳහා  

අයදුනපත් ඉදිසීපත්  ෙ යුතු සේ. 

ඕනෑම අයදුපතක් පිළිගැනීසන සහෝ ප්රකයක්සෂ්ප කිරීසන අයිකයය විශ්වවිද්යාකය සතුසේ. යන සැපයුන රුසවකු 

කාසු  ැඳවීම සිදු රන කද් අඛණ්ඩ අවේථාවන් තුන (03)  දී ප්රකයොර ද්ැක්වීමට අසපාසහාසත් ූවවසහාත් එම 

සැපයුන රුවන්සග්න නාමය 2021 වර්ෂස  ලියාපදිාචි සැපයුන රුවන්සග්න නාමසල්ලඛණසයන් පූර්ව ද්ැනුනදීමකින් 

සතාරව ඉවත්  රනු කැසේ. සාමානයසයන් භාණ්ඩ සහ සේවා සඳහා මිෙ ගණන්  ැඳවීම ලියාපදිාචි 

සැපයුන රුවන් සවත සිදු  රන නමුත් අසනකුත් තරඟ ාරී අර්පණ රුවන්සගන් අවශ්ය අවේථාවන්හී  දී 

මිෙගණන්  ැඳවීසන අයිකයය විශ්වවිද්යාකය සතු සේ. 

2021 වර්ෂය සඳහා ලියාපදිාචි ූව සැපයුන රුවන් විසින් දින 45   ණය පහසු න කබාදීමට එ ඟ විය යුතුය. 

යන සැපයුන රුවකු ඉහත සඳහන් ස ාන්සේසිය ලියාපදිාචිවීසමන් පසුව සහෝ  ඩ  රයි නන එවැි 

සැපයුන රුවන් අසාදු සල්ලඛන ගත  රනු කැසේ.  

වයාපාරය ලියාපදිාචි කිරීසන සහකය ස  පිටපතක්, මෑත  ාලීනව සේශීය ආද්ායන ස ාමසාසීේවරයා විසින් 

සහකය   ක එ තු  ක අගයමත බදු (VAT) සඳහා ලියාපදිාචි වීසන සහකය ස  පිටපතක් (VAT සඳහා 

ලියාපදිාචි වී ඇකය සැපයුන රුසවකු නන ), සහ අසනකුත් අද්ාක ලියකියවිලි අයදුනපත්රය සමඟ අමුණා එවිය 

යුතුය. ඉහත සඳහන් සහකය පත් ඉදිසීපත් කිරීමට අසපාසහාසත්වන අයදුනපත් සහ අසනපූර්ණ අයදුනපත් 

ප්රකයක්සෂ්ප  රනු කැසේ. 

අයදුනපත් එවන ලියුන  වරස  වනපස ඉහක ස ෙවසර් "සැපයුන රුවන් ලියාපදිාචි කිරීම - 2021"සකස 

සඳහන්  ර සහ ාර මූකයාධිකා ාරී, සැපයුන අාශ්ය, ශ්රී කා ා අග්නිදිග විශ්වවිද්යාකය, විශ්වවිද්යාක උද්යානය, 

ඕුවිල්ල # 32360 යන ලිපිනයට 2020.12.10 දිනට සහෝ ඊට සපර කැසබන පසීදි ලියාපදිාචි තැපෑසකන් එවිය යුතුය. 

සන පිලිබඳ වැඩි විේතර විශ්වවිද්ය කස  සවේඅඩවියට පිවිට්ම මණුන් කබ)ගත හැ . (www.seu.ac.lk) 

ලේඛ  ධි  රී 

ශ්රී ලංකා   ලංඅග්නිදිග ලංවිශ්වවිද්ය කය, 

විශ්වවිද්ය ක ලං්ද්ය නය,  ඕලුවිේ ලං# 32360 

http://www.seu.ac.lk/
http://www.seu.ac.lk/

