
 

 

 

 

 

ලංසු කැඳවීමයි. 
ශ්රී වර්ධනපුර ව ශ්වව්ශ්යාලර 

ශ්රී වර්ධනපුර ව ශ්වව්ශ්යාලයේ අසාත්මිකතා, ප්රතිශව්තතිශකව  ස   

සසල සව් ශ්යා කකකර ි කිරීම 

IFB No : CW/PRO/FMS/03/2019 
 
 

1. ශ්රී ජයවර්ධනපුර ව ජයශ්වව්ශ්යාලයේ ජයඋපකුලපති ජයය්නුය්න් ජයඅමාත්ය ජයම්ඩලල ජයප්කලල ජයප්රසම්පපාු ජයලිටුයේ ජය

සමභාපති ජයශ්සින් ජයපහත් ජයශ්සමවත්ව ජයලව ජයඇති ජයපරිදි ජය්ැට් ජයබදු ජයවහිත්් ජයරු. ජයිටලිරු ජය186ල ජයඇසමවත්ය්පන්තු ජයලවඇති ජයශ්රී 

වර්ධනපුර ව ශ්වව්ශ්යාලයේ අසාත්මිකතා, ප්රතිශව්තතිශකව  ස  සසල සව් ශ්යා කකකර ි කිරීම ජය

සමඳහා ජයසුදුසුල්ප ජයල්ක ජයයලොන්ත්රා්කලරු්න්ය්න් ජයද්ා ත්බු ජයල ජයලංසු ජයලැඳ්නු ජයලැයේ. 

 

යමම ජයලාධනරර, ජයලංසු ජයපත්රයරහි ජයැක්ය්ු ජයපරිදි ජයක්රමානුූපප ජයසමැලසු්ප ජයිරධනමායර, ජයසමශ්සමවත්ව සමැලසු්ප  ජයිරධනමායර, ජය

පිරිශ්ත්ව ජයසමැලසීම, ජයඉදිකිරීම ජයසමහ ජයපලුදු ජය්්කී්ප ජයලාලර ජයතුල ජයයෝෂ ජයපිලිර්ප ජයකිරීම, ජයඅ්වය ජයසිරලුම ජයයසම ්ා්න් ජය

සමහිත්් ජය එම ජය බහුමහල් ජය ත්ට්ු ජය ය්ොලුැගිල්යල් ජය සුදුසු ජය අ්කති්ාව්ප, ජය පිටත් ජය ්ැල ජය සමහ ජය වථ්ාල ජය රු ජයආදියරන් ජය

සමමන්ශ්ත් ජයයේ. 

සම්පපූධනය ජයයලොන්ත්රා්ක ජයලාලර ජයමාසම ජය18කි. 

 

2. ලංසු ජය ලැඳවීම ජය වාතිල ජය ත්වඟලාරී ජය ලංසු ජය ලැඳවීය්ප ජය ක්රිරා ජය පපාපාපාර ජය අනු් ජය සිදු ජය ලවනු ජය ලැයේ. ජය ්ප්රසම්පපාු ජය

මාධනය්ෝපයේව ජයසමංග්රහර ජය-යරොද්්.3.2) 

 

3. CIDA ජයලිරාපදිංචි ජයයර ණිර ජයC-3 යහෝ ජයඉහල ය්ොලුැගිලි ජයඉදිකිරී්ප ජයශ්යව ෂත්ා් ජයඇති ජයසමැලසු්ප ජයසමහ ජයඉදිකිරී්ප ජය

්Design and Build) ජයයලොන්ත්රා්කලරු්න්ය්න් ජයලංසු ජයලැඳ්නු ජයලබයි. ජයඑම ජයයරෝ්ය ජයලංසුලරු්න් ජයලංසු ජය්කත් ජය

්ල ජයසමඳහන් ජයසුදුසුල්ප ජය්ලට ජයඅනුකූල ජයශ්ර ජයයුතුර. 

 

4. උුන්දු්ක් ජයක්්ු ජයලංසුලරු්න්ට ජය්ැඩිදුව ජයයත්ොවතුරු ජය්යාපිති ජයලලමයාලරු, ජයමූලපු ජයසමහ ජයසමැලසු්ප ජයඅංවර, ජය

ශ්රී ජය වර්ධනපුර ව ජය ශ්වව්ශ්යාලර, ජය ්ංය්ොලශ්ල, ජය නුයොය්ොල- ජය දු.ල-011-2803195, ජය ෆැක්සමව-011-803185 ජය

ය්තින් ජයලබා්ත් ජයහැකි ජයඅත්ව ජයපහත් ජයැක්ය්ු ජයලිපිුයේ ජය ජයදී ජයලාධනරාල ජයයේලා් ජයතුළදී ජයලංසු ජයලැඳවු්ප ජයප්ක ජයපරීක්ෂා ජය

ලළ ජයහැල. 

 

5. 2021 සැප්තැම්බධන 24 ්ු ජයදිු ජයසිට ජය2021 ඔ්තයතෝබධන 11 ්ු ජයදිු ජයක්්ා ජයපැර ජය8.30 ජයසිට ජයපැර ජය14.30 ජයක්්ා ජය

අත්ව ජයලාලයේදී ජයශ්රී ජයවර්ධනපුර ව ජයශ්වව්ශ්යාලයේ ජයමූලපු ජයහා ජයසමැලසු්ප ජයඅංවයේ ජයසමහලාව ජයයල්ාලාකාලාරී ජයය්ත් ජය

ලිඛිත් ජයඅරදු්ප ජයපත්රරක් ජයඉදිරිප්ක ජය  ජයකිරීයමන් ජයහා ජයරු.35,000.00 ජය ්රුපිරල් ජයතිසමවපන්හසමල) ආපසු ජයයුොය්්නු ජය

ලබු ජය ්ාසමවතු්ක් ජය ශ්වව්ශ්යාලයේ ජය සමවප් ජය ය්ත් ජය යහෝ ජය මහවු ජය බැංකු් ජය ්ංය්ොලශ්ල ජය වාාායේ ජය ගිණු්ප ජය අංල ජය ජය ජය ජය ජය ජය ජය

097100162315454 ජය ය්ත් ජය සමිජු ජය ද්ල් ජය ය්වීයමන් ජය අුතුරු් ජය උුන්දු්ක් ජය ක්්ු ජය ලංසුලරු්න්ට ජය ඉංග්රීසි ජය

භාෂාය්න් ජයද්ද්රිත් ජයසම්පපූධනය ජයලංසු ජයලැඳවු්පප්ක ජයලට්ටලරක් ජයිටලදී්ත් ජයහැකිර. 

ලංසුලරුට ජයඅාල ජයලංසුලවය ජයලිපියල්ාය ජයශ්රී ජයවර්ධනපුර ව ජයශ්වව්ශ්යාලයේ www.sjp.ac.lk රු ජයය්ේ ජයඅලශ්ර ජය

ඔසමවයසම  ජයබා්ත් ජයලව්ත් ජයහැකි ජයඅත්ව ජයය්වී්ප ජයලදුපයත්හි ජයද්ල් ජයපිටපත් ජයලංසු් ජයසමම් ජයඉදිරිප්ක ජයලල ජයයුතුර. ජයත්් ජය

ලංසුලරු ජයඇමතිර ජයහැකි ජයදුවලථු ජයඅංලරක් ජයය්වී්ප ජයලදුපය්ක ජයමිදු ජයපිටපත්්ක ජයසමම් ජයcapitalworks@sjp.ac.lk 

රු ජයශ්ු්ක ජයත්ැපෑලට ජයැනු්ප ජයදිර ජයයුතුර. ජය ජය 

http://www.sjp.ac.lk/
mailto:capitalworks@sjp.ac.lk


 

 

6. 2019 යසැම්බධන 16 ජය ්ු ජය දිු ජයයෙ.්.11.00 ජය ට ජය යහෝ ජය ඊට ජය යපව ජය අපයක්ෂල ජයලාධනරාලර ජය ්රපාත්ල ජයපහසුල්ප ජය

සමං්ධනපු), ජයඋසමසමව ජයඅපයාපු ජයඅංවර, ජයඋසමසමව ජයඅපයාපු ජයඅමාත්යාංවර, ජයයුො.18, ජයය්ෝඩ් ජයයපයසම, ජයයලොළඹ ජය07 ජයරු ජය

ලිපිුරට ජයය්ු ජයපිටපත් ජයසමම් ජයලංසු ජයභාව ජයදිර ජයයුතුර. ජයප්රමා ජයවී ජයලැයබු ජයලංසු ජයප්රතික්යෂ ප ජයලවනු ජයලැයේ. ජයලංසු ජය

භාව ජය්ැනීම ජයඅ්සමන් ජයලල ජය්හාම ජයලංසුලරු්න් ජයයහෝ ජයඔවුන්යො ජයිරයරෝජිත්රන් ජයඉදිරියේ ජයලංසුයේ ජයත්ාක්ෂණිල ජය

යරෝවුා් ජයශ්්ිත් ජයලවනු ජයලැයේ. 

 

7. 2022 අයප්රේල් 1 14 ජයදිු ජයක්්ා ජයලංසු ජය්ලංගු ජයශ්ර ජයයුතුර. 

 

8. සිරළුම ජයලංසු ජයසමමඟ ජයරුපිරල් ජය3,000,000.00 ජයල ජය්පාුාලයමන් ජයයු්ක ජයලංසු ජයබැඳු්පලවරක් ජයඉදිරිප්ක ජයලල ජයයුතුර. ජය

ලංසු ජයබැඳු්පලවර ජය2022 මැයි 12 ජය්ු ජයදිු ජයක්්ා ජය්ලංගු ජයශ්ර ජයයුතුර. 

 

9. යපව ජයලංසු ජයරැසමවවීම ජය2021 ඔ්තයතෝබධන 13 ජය්ු ජයදිු ජයයප.් ජය10.00ට ජයපරිපාලු ජයය්ොලුැගිල්යල් ජයමා්ඩලලිල ජය

රැසමවවී්ප ජයවාලායේ ජය ජයපැ්ැ්කයේ. ජය ජය ජය 

 

 

උපකුලපති, 

ශ්රී ජයවර්ධනපුර ව ජයශ්වව්ශ්යාලර, 

21.09.2021 


