
  

 

ශ්රී ජයවර්ධනපුර ව ජයශ්වව්ශ්යාලර 

48 ජය්ු ජයඅභ්යන්තරව ජයඋපාධි ජයප්රාෝු ්සව්ෝ  ජය 

 ජයඡාරාරූප ජයගැනීම ජයහා ජයවීඩිෝර  ජයකිරීම ජයසවඳහා ජයසුදුසු ජයආරරුරක් ජයෝර වා ජයගැනීම 
 

2022 ජය ඔක්ෝර බධන ජයමසව ජය 21, ජය 22 ජයසවහ ජය 23 ජයයන තෙදින තුල බණ්ඩාරණායක අනුස්මරණ ජාෙයන්තෙර ස්මන්තත්රණ 

ශාලාතේ පැවැත්වීමට නියමිෙ ශ්රී ජයවධනපනර ර ශ්ශ්වශ්යාලත  48 ජය ්ු ජය අභ්යන්තරව ජය උපාධි ජය ප්රාෝු ්සව්ෝ  ජය

උපාධිලාභීන්ත ජය4000 ක පමණ පිරිසකතේ ඡායාරූප ගැනීම හා ීඩිතයෝ කිරීත් කාධනයය සඳහා සුදුසු ආයෙනයක් 

තෙෝරා ගැනීමට මිල ගණන්ත කැඳවනු ලැතේ. 

 

1. ත් සඳහා තෙෝරා ගනු ලබන ඡායාරූප ශිල්පපියාට/ ආයෙනයට ශ්ශ්වශ්යාල ාපා ප රාතනෝත්වසවයන්ත තහෝ 

ඒ හා සමාන ාත්වසවයන්ති ඡායාරූප ගැනීම ස්බන්තපතයන්ත අවම වශතයන්ත ්සවව ජය05 ක ජයපළර රුද්ක් තිබිය 

යුතුය. 

 

2. මිල ගණන්ත ඉදිරිපත්ව කරන ඡායාරූප ශිල්පපියාට/ ආයෙනයට ාපා පලාභීන්ත අපහසුොවයට පත්ව තනාවන 

ආකාරයට ශ් පමත්වව ඡායාරූප ගැනීමට හැකි වන තලස, ාපාධී රාතනෝත්වසවය පැවැත්වතවන දින තුතනි දී 

බණ්ඩාරණායක අනුස්මරණ ජාෙයන්තෙර ස්මන්තත්රණ රපාන ශාලාතේ පිටෙ අවම වශතයන්ත ඡායාරූප 

ගැනීත් කුටි 10 ක් සැපයීත් හැකියාව අනිවාධනයතයන්තම තිබිය යුතුය. 

 

3. ත් සඳහා ානන්තදුවක් ක්වන තයෝගයො ූරධනණ අයදු්කුවවන්තට වැඩකරන දිනවල කාධනයාලීය තේලාවන්ත 

තුලදී ශ්රී  ජයවධනපනර ර ශ්ශව්ශ්යාලත  සහකාර තල්පාකා පකාරී/ ආයෙන ොතොරතුුව හා තස්වාව තවතින්ත 

වැඩිදුර ශ්ස්ෙර ලබා ගැනීම හා තටන්තඩධන පත්රිකා පරීා කිරීම දුදුකහ හැකිය ොදු.අ. 011-2802856ව. 

 

4. ශ්ශ්වශ්යාලත  සර ක කන්න්තටරය තවෙ 2022/09/02 ජයදිු ජයසිට ජය2022/09/21  වන දින ක්වා සතිත  දිනවල 

තප.ව. 9.00 දුට ප.ව. 2.30 ක්වා කාලය තුලදී ආපසු තනාතගවනු ලබන ුව.1,000/= ක මුලක් තගීතමන්ත 

තටන්තඩධන පත්රිකා මිලදී ගෙ හැක.  

 

5. ත් ස්බන්තප ූරධනව ැනුවත්ව කිරීත් රැස්ී මක් 2022/09/12 දින ෝප.්. ජය10.30 ට ශ්ශව්ශ්යාලත  පරිපාලන 

තගාඩනැගිල්පතල්ප මාණ්ඩලික රැස්ී් ශාලාතේදී පැවැත්වතේ.  උුන්තදු්ක් ජයක්්ු ජයඅරදුම්කරු්න්ත ජයෝම් ජයසවඳහා ජය

සවහභ්ාගි ජයවීම ජයඅරය්වය ජයෝ . ජය 

 

6. දුයලුම අයදු්කුවවන්ත මිල ගණන්ත ඉදිරිපත්ව කිරීත්දී ලංසුවක් සඳහා ුව. 25,000.00 ක නැවෙ තගවනු ලබන 

ඇප ෙැන්තපතු මුලක් ශ්ශ්වශ්යාලය තවෙ තගශ්ය යුතුය.  

 

7. නිදු පරිදි ස්ූරධනණ කරන ල තටන්තඩධන පත්රිකා පිටපත්ව තකකින්ත යුතුව  අාහ සා්පල සමඟ 2022/09/22  

වන දිු ජයෝප.්. ජය10.30 ට තහෝ ඉන්ත තපර ලැතබන තස් ඉදිරිපත්ව කහයුතු අෙර, තටන්තඩධන පත්රිකා "මුල්ප පිටපෙ” 

හා "අනුපිටපෙ” යනුතවන්ත සඳහන්ත කර තවන්ත තවන්තව කවර තකක බහා එම කවර තක එක් ලිපි කවරයක 

බහා ලිපි කවර තුතනිම ඉහහ ව් තකහවතරි අාල ාපා ප රාතනෝත්වසවත  නම “48 ජය්ු ජයඅභ්යන්තරව ජය

උපාධි ජයප්රාෝු ්සව්ෝ  ඡාරාරූප ජයගැනීම ජය- ජය2022” යනුතවන්ත සඳහන්ත කර මුද්රා ෙබා සහකාර තල්පාකා පකාරී/ 

ආයෙන ොතොරතුුව සහ තසව්ාව, ශ්රී ජයවධනපනර ර ශ්ශ්වශ්යාලය, ගංතගාඩශ්ල,  නුතේතගාඩ යන ලිපිනයට 

ලියාපදිංචි ෙැපෑතලන්ත  එීම තහෝ සහකාර තල්පාකා පකාරී/ ආයෙන ොතොරතුුව සහ තස්වාව කාධනයාලත  

ෙබා ඇති තටන්තඩධන තපට්ටටිත  බහාලීම කහ යුතුය. 

 

8. අනුපිටපෙ මුල්පපිටපතෙි සහතික කරන ල ඡායා පිටපෙක් ශ්ය යුතුය.  

 



9. 2022/09/22  දින තප.ව. 10.30 ට පරිපාලන තගාඩනැගිල්පතල්ප මාණ්ඩලික රැස්ී් ශාලාතේදී තටන්තඩධන පත්ර 

ශ්වෘෙ කරනු ලබන අෙර අයදු්කුවවන්ත තහෝ ඔන්න්තතේ බලයලත්ව නිතයෝජිෙයන්තට ත් අවස්ථාවට සහභාගී 

ශ්ය හැකිය. 

 

10. අස්ූරධනණ හා රමා ී  ලැතබන තටන්තඩධන පත්රිකා රතික්තේ්ප කරනු ලබන අෙර තටන්තඩධන පත්රිකා භාරගැනීත් 

හා රතික්තේ්ප කිරීත් බලය ශ්රී ජයවධනපනර ර ශ්ශ්වශ්යාලය සතුය. රමායන්ත ස්බන්තපතයන්ත ෙැපැල්ප කිරීම 

සනාථ කිරීත් සාක්ෂි  තනාපිගනගනු ඇෙ. 

 

 

 

තල්පාකා පකාරී, 

ශ්රී ජයවධනපනර ර ශ්ශව්ශ්යාලය, 

ගංතගාඩශ්ල 

නුතේතගාඩ. 

2022/08/31 


