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ව්යාපෘති කළමණාකාම /ළ/ළථානාාරානළලධාරාි
ාරයාළථසථාමි කමළරනුදලා
.....................................ළව්යාපෘති ක

සැපයුම්කරුවන් ලියාපදිංචි කිරිම 2022 වර්ෂය
ාරයාළථසථාමි කමළරනුදලාළ්රරාාළමා් ාා ළාාළව්යාපෘති කළළථලාාළ2022ළව්්ෂ ළවව්නුවව්න්ළථැපෘතයුම්ළ
ම /ව්න්ළ ලි ාපෘතදසචිළ කිිාටළ 2021/11/08/ළ දාැ කළ (දකමික,ළ වේලිලධවුථා,ාාළ  කාමනන්) පුව්ත්පෘතත්ළ
ලැන්ීම්ළාඟින්ළර දුම්පෘතත්ළමැඳව්ාළඇත.ළරලාණළවිථාතනළාාළආල්ශළර දුම්පෘතත්ර ළඉදිළමටයුතුළථලාාළවම්ළ
ථාගළඔබළවව්තළව ාුදළමනමි.

විවේනත්ාළබසඩාන
ථැපෘතයුම්ළලධාරාි
ාරයාළථසථාමි කමළරනුදලාළ

බුද්රථාශා,ළආගමිමළාාළථසථාමි කමළමටයුතුළරාාතයසශ ළ
ාරයාළථසථාමි කමළරනුදලා
වමාණඹළ්රරාාළමා් ාා ළාාළහි ළව්යාපෘති කළථඳාාළළථැපෘතයුම්ම /ව්න්ළලි ාපෘතදසචිළකිිාළළ-2022
2022ළ ව්්ෂ ළ ළ ථඳාාළ පෘතාතළ ථඳාන්ළ රාණ්ඩළ ථැපෘතයීාළ ාාළ වථාව්ාව්න්ළ ඉටුළ කිිාළ ථලාාළ ාරයාළ ථසථාමි කමළ රනුදලාළ
ථාගළ ලි ාපෘතදසචිළ ීාටළ මැා කළ පිළිගත්ළ ථැපෘතයුම්ම /ව්න්වගන්,ළ නාජ්යළ ථසථානාළ ව්ලින්,ළ ලධෂාපෘතාලමිනන්ළ ාාළ
වබලාාින්ාන්වගන්ළ ර දුම්පෘතත්ළ මැඳව්නුළ ාැවේ.ළ වාාළ රාණ්ඩළ ාාළ වථාව්ාළ වමාණඹළ ්රරාාළ මා් ාා ටත්,ළ
රර ගිි ,ළ වේතව්ා ,ාාාවිාාන ,ළ සීගිි ,ළ වපෘතාවණාන්ා /ව්,ාානුව්න,ළ  කථාථාාානාා ,ළ නම්බාළ විාාන ,ළ
ලඹුල්ා,රනුරූළ පෘතාථා,ළ වාාානාගාළ ,ාාතන,ළ ාපෘතා ,ත්රිකුණාකාාා ,නත්ාපුන ,ළ රම්පෘතාන,ළ ාඩමාපුව්,ිගලගාළ ාාළ
ාාාල්ළඋ ාළ ාළාරයාළථසථාමි කමළරනුදලවල්ළමා් ාාළව්ාටළරව්ශයළව..
(අ) සැපයුම්
01.විවශාෂළව්්ගවේළගවඩාල්ළාාළඉසජිවන් /ළගවඩාල්ළ
02.මළුගල්,ළව්ැලි,ළසිවාන් ක
03.වබානළුළථැපෘතයීා
04.තකළපිඩලි
05.ඉනාළාලළලැව්ළ(වද්ශි )ළ(බාපෘතත්රළථි තළආා ලධම)
06.වාෝාළාාණ්ඩ,ළ මඩළමම්ි,ළව්ාවන්ළතාඩුළඇතුළුළසි ළුාළරවාකුණාත්ළවගාඩාැඟිලිළද්රව්ය
07.තීන්ත/ළලැව්ළආනක්ෂමළආවල්පෘත
08.ඉසජිවන් /ළාාළව්ඩුළමා්මිමළආයුර
09.නනළව්ාාාළථලාාළට ්ළගලයුේළාාළබැටි
10.ළමා් ාලී ළලීබඩුළාාළව්ාවන්ළරාණ්ඩළ(වම්ථ,පුටු,නාක්ම,රල්ාාි,මැිාට්,වථාප්පපු)
11.මා් ාාළඋපෘතමනකළ(ඝාමළ න්ත්ර,ළැැක්ථාළ න්ත්ර,ාා ාළපිටපෘතත්ළ න්ත්ර,ළව්ායුළථීකමනකළ න්ත්රළාාළව්රාවජ්ක්ට්)
12.පෘතිගකමළාාළරාතනළවමාටථාළ
13.ළපෘතරීක්ෂකාගානළඋපෘතමනකළාාළනථා ලධමළද්රව්ය
14.මා් ාලී ළලිපිද්රව්යළළවැාවටෝවමාපි,ළවනෝලධව ෝළමඩලාසි,ළප්රින්ට්ළමාගලරීේළථාළවටෝා්ළ
15.ජී.රින/ළපී.ී.සීළළඇතුළුළසි ළුාළව්්ගවේළපෘතිනප්පපෘතළාාළව්ෑද්දුම්ළඋපෘතමනක
16.සි ළුාළව්්ගළව්ාළවිදුලිළරැාැන්ළථාළවිදුලිළඋපෘතමනකළ
17.ආනක්ෂමළලධණළඇදුම්ළථාළවනදළ
18.මැානාළාාළමැානාළඋපෘතමනක
19.ුදද්රකළමඩලාසි/ළතීන්තළාාළවථෝේළප්පවල්ට්ළ
20.කිමිදුම්ළඋපෘතමනක
21.ැිනබ්ළනථා ලධමළද්රව්ය
22.ළිම්ළඇතු /ම්ළගල්(වටනාවමාටා,ළටිනල්,ළග්රරැාිනට්
23.ව්ාාළථඳාාළවථවිලිළඋළුළව්්ගළථැපෘතයීා
24.ගැඹු /ළාාළලිසළඉදකිිාළ
25.ථමථාළාලළබාලුම්ළවපෘතට්ගලළථැපෘතයීා
26.ළවව්ාත්ළ(ඉහත අයිතමයන්ට අමතරව වවනත් භාණ්ඩ සැපයීය හැකි නම් එම භාණ්ඩ පිළිබඳ විස්තර සඳහන්
කරන්න.)

(ආ) වස්වා
01.ප්රවාහන වස්වාවන් සැපයීම(වම ටර් කාර් වම ටර් වක ්, වරාරි වඩ සර් ටැ්ටර් ිපපර් තුළුවව)
02. ඩීසල් හා වපට්ට්රල් වම ටර් ර අුවත්වැඩියා කිරිම හා ිපන්කරින් වැඩ( ත්රී ලරරර් වම ටර් සයිකල් තුළුවව)
03. වම ටර් ර සර්විස් කිරිම
04.කාර්යාර උපකරණ අුවත්වැඩියා කිරිම හා නඩත්ුළ කිරිම( පරිඝණක යන්ර යුළරු ලියන අුපපිටපත්
යන්ර ාායා පිටපත් යන්ර වායු සීකකරණ යන්ර ැැ්ස් යන්ර යනාදය)
05.විද්යුත් හා විලිලිමය සවි කිරිම සහ උපකරණ අුවත්වැඩියා කිරිම
06.මුද්රණ කටයුුළ හා වපාත් බැීමම
07.කාර්යාලීය ලී බඩු වාවන් ගෘහ භාණ්ඩ අලුත්වැඩියාව සහ වවනත් වඩු වැඩ හා සියලුම වර හ වැඩ හා
වෑද්දලිම් වැඩ සද්යහා.
08.ඉද කිරිම් යන්වර පකරණ ලිලියට සැපයිම
09.රසායනාගාර උපකරණ අුවත්වැඩියාව
10.කැමරා හා ජායාරූප උපකරණ අුවත්වැඩියාව
11.වකාළඹ වරාවයන්/වර්ගුවවන් භාණ්ඩ නිෂ්කාශනය කිරිම (මුහුලි/ගුවන් තැපැල් තුළුවව)
12.වගාඩනැගිලි ඉදකිරිම්/අුවත්වැඩියාව හා තලුමිනියම් ඉද කිරිම්
13.මුද්රණ යන්ර හා අවනලිත් යන්වර පකරණ අුවත්වැඩියා කිරිම
14. වර්ණ සිංවය ජනය කිරිම/වස ඩ් ප්වල්ට්ට් සකස් කිරිම හා මුද්රණ වස්වා
15.සනීපාර්ෂක වස්වා සැපයිම
16.ඩිජිටල් ප්රින්ිපන් හා බැනර් සැකසිම
17.වාස්ුළ විද්යයා සැළම්ම් සකස් කිරිම හා ඉද කිරිම
18.රූපවාහානී වැඩසටහන් නිශ්පාද්යනය කිරිම
19.කරා කෘති නිර්මාණ ශිල්ීන් (චිර මුර්ති ගල් කැටයම් වද්දශිය අත්කම් නිර්මාණ)
20.ගලි බවුසර් ලිලී පද්යනම මත සැපයිම
21.ආපනශාරා හා ආහාර පාන සැපයිම
22. ප්ර මාාාර වස්වා සැපයිම
23. ගිනි ආර්ෂණ උපකරණ සැපයීම හා වස්වා සැපයීම (නඩත්ුළ/වමවහයුම්)
24.වවනත් වස්වා (ඉහත අයිතමයන්ට අමතරව වවනත් වස්වාවන් සැපයීය හැකි නම් වස්වා පිළිබඳ විස්තර
සඳහන් කරන්න)
සැපයුම් හා වස්වා අවශය වන පහත සද්යහන් එ් එ් ස් ාන සද්යහා වවන වවනම ලියාපදිංචිය රබාගත යුුළය.
සැපයිම් අවප්්ෂා කරන ද්රවය වහ වස්වා එක එක් සද්යහාද්ය වවන වවනම අයලිම්පත් පහත ද්යැ්වවන ආකෘතිය
අුපව අද්යාර කාර්යාරය වවත 2021/12/31 දනට ප්ර ම වයාමු කළ යුුළය.
ඉල්ලුම්පත් බහා එවන ලිපිකවරවේ වම් පස ඉහළ වකළවවර් “ 2022 වර්ෂය සද්යහා සැපයුම්කරුවන් ලියාපදිංචි
කිරිම ” යුපවවන් සද්යහන් කළ යුුළය.

අද්යාර ලිපිනයන් හා ලිරක න අිංක වමවස්ය.
i.

රරයක්ෂ ජ්ානාල්,ළ ාරයාළ ථසථාමි කමළ රනුදලා, ්රරාාළ මා් ාා ළ 212/1ළ වබෞද්රාවාෝමළ
ාාව්ත,ළවමාණඹළ07. ළ(දු.රළ011-2552671/ළ011-2505964/ළ011-2508968)

ii.

ව්යාපෘති කළමණාකාම /, ාරයාළථසථාමි කමළරනුදලා, වේතව්ාළව්යාපෘති ක , රනුනාරපුන

(දු.රළ025-2224718)
iii.

ව්යාපෘති කළ මණාකාම /, ාරයාළ ථසථාමි කමළ රනුදලා, රර ගිි ළ ව්යාපෘති ක , රනුනාරපුන
(දු.රළ025-2222351)

iv.

ව්යාපෘති කළ මණාකාම /,

ාරයාළ ථසථාමි කමළ රනුදලා,

ආාාාාළ පිිවව්න්ළ ව්යාපෘති ක ළ

වපෘතාවණාන්ා /ව්ළ(දු.රළ027-2222121)
v.

ව්යාපෘති කළමණාකාම /, ාරයාළථසථාමි කමළරනුදලා, සීගිි ළව්යාපෘති ක , සීගිි
(දු.රළ066-2286945)

vi.

ව්යාපෘති කළමණාකාම /, ාරයාළථසථාමි කමළරනුදලා,  කථාථාාානාාළ ව්යාපෘති ක , පුජ්ාළාගන ළ
 කථාථාාානාා ළ(දු.රළ047-2239082)

vii.

ව්යාපෘති කළ මණාකාම /, ාරයාළ ථසථාමි කමළ රනුදලා, ගාල්ාළ ව්යාපෘති ක , බාාලක්ෂළ ාාව්ත,
ගාල්ාළ(දු.රළ091-2245254)

viii.

ථානාාරානළ ලධාරාි, ාරයාළ ථසථාමි කමළ රනුදලා, නම්බාළ විාාන , උඩවනාට, ාාාඩා,
රම්බාන්වතාටළ(දු.ර047-3489140)

ix.

ව්යාපෘති කළමණාකාම /, ාරයාළථසථාමි කමළරනුදලා, ාානුව්නළව්යාපෘති ක , ාානුව්නළ
(දු.රළ081-2228075)

x.

ථානාාරානළ ලධාරාි,

ාරයාළ ථසථාමි කමළ රනුදලා,

වමෞතුමළ ව්ථාතුළ රනුරූළ ලධවක්තා ,

බටලී ,පෘතථා ාාළ(දු.රළ033-2285230)
xi.

ව්යාපෘති කළ මණාකාම /, ාරයාළ ථසථාමි කමළ රනුදලා,

ාපෘතහුව්ළ ව්යාපෘති ක ළ , ාපෘතහුව්, ාාව්ළළළළළළළළළළළළළළළළළළළළ

(දු.රළ037-2275555)
xii.

ථානාාරානළ ලධාරාි, ාරයාළ ථසථාමි කමළ රනුදලා, ලඔවලණි ළ ව්යාපෘති ක

ලඔවලණි ළ නජ්ාාාළ

විාාන , ලඔවලණි ළ(දු.රළ037-2266272)
xiii.

ථානාාරානළලධාරාි, ාරයාළථසථාමි කමළරනුදලා, ලඹුල්ාළිතුළසිතුව්ම්ළවමෞතුමගාන , ලඹුල්ාළ
(දු.රළ066-2284760)

xiv.

ථානාාරානළ ලධාරාි, ාරයාළ ථසථාමි කමළ රනුදලා,ළ පෘතඩුව්ථානුව්න ව්යාපෘති ක , පෘතඩුව්ථානුව්නළ
නජ්ාාාළවිාාන , පෘතඩුව්ථානුව්නළ(දු.රළ037-2291614)

xv.

ථානාාරානළ ලධාරාි, ාරයාළ ථසථාමි කමළ රනුදලා,ළ ිදීගාළ ව්යාපෘති ක , ිදීගාළ නජ්ාාාළ විාාන ,
ිදීගා, කුණා /කෑගාළ(දු.රළ037 2251280)

xvi.

ව්යාපෘති කළ මණාකාම /, ාරයාළ ථසථාමි කමළ රනුදලා, වාාකනාගාළ ව්යාපෘති ක ,ළ බුදු /ව්ගාළ
පුනාවිලයාළපෘතිර , බුදු /ව්ගා, ව්ැල්ාව්ා . (දු.රළ0552055062)

xvii.

ව්යාපෘති කළ මණාකාම /, ාරයාළ ථසථාමි කමළ රනුදලා, ාාතනළ ව්යාපෘති ක , වාාළ 63,ථනම්ුදලල්ළ
ාාව්තළි ත්තැට් , ාාතන. (දු.රළ041-2237266)

xviii.

ව්යාපෘති කළමණාකාම /, ාරයාළථසථාමි කමළරනුදලා, ාාවිාානළව්යාපෘති ක , රනුනාරපුනළ
(දු.රළ025-2055121)

ළ
ව්යාපෘති කළ මණාකාම /,ළ ාරයාළ ථසථාමි කමළ රනුදලාළ නත්ාපුනළ ව්යාපෘති ක ළ මිල්ාවිගල ළ ව්ණ.ව්,

xix.

මිල්ාවිගල , නත්ාපුන.(දු.රළ045-2262777)
ව්යාපෘති කළ මණාකාම /, ාරයාළ ථසථාමි කමළ රනුදලා, රම්පෘතානළ ළ ව්යාපෘති ක ළ ාගුල්ළ ාාාළ විාාන ළ

xx.

ාාහුගා. ළ.(දු.රළ071-8211134)
ව්යාපෘති කළමණාකාම /ළාරයාළථසථාමි කමළරනුදලාළ ාපෘතා ළව්යාපෘති ක ළවාාළ28 ාා්ීන්ළපෘතානළ

xxi.

ාල්ලු්,

ාපෘතා ළ(දු.රළ021-2213711)

ව්යාපෘති කළ මණාකාම /ළ ාරයාළ ථසථාමි කමළ රනුදලාළ ත්රිකුණාකාාා

xxii.

ාා්වගෝථාළවටනථාළවැඩ්රික්ළවමාටුව්ළත්රිකුණාකාාා

ව්යාපෘති ක ළ රසමළ 07

(දු.රළ026-2242290)

Xxළiii. ව්යාපෘති කළ මණාකාම /,ළ ාරයාළ ථසථාමි කමළ රනුදලා,ළ ාඩමාපුව්ළ ව්යාපෘති ක ,ළ රසමළ 09
Xxvi.

,මා න්මනී,ළාඩමාපුව් (දු.ර.0652257496ළ)
ව්යාපෘති කළ මණාකාම /,ළ ාාාල්ළ උ ාළ

ව්ැඩිා,ළ

උල්වපෘතාලගා,ළ

ගල්කිි ාගාළළළළළළළළළළළළළ

(දු.ර.0771958200)
xxv.

ව්යාපෘති කළමණාකාම /,ිගලගාළව්යාපෘති ක .ගවන්ව්ල්වපෘතාා,මැකිනාව්
(දු.ර.0710582778)

01. හි ළ හක්ළ ර දුම්ළ පෘතත්ර ක්ළ ථලාාළ  /. 500/- බැගින්ළ ව්ාළ රපෘතසුළ වාාවගව්ාළ වථාව්ාළ ගාථාතුව්ක්ළ
වගවි ළයුතු .ළඉාතළථලාන්ළළමව්නළවාෝළව්යාපෘති කළමා් ාා මටළලධ මිතළුදලාළවගව්ාළාබාළගත්ළ
කුණාවිතාන්සි ළ වාෝළ ාරයාළ ළ ථසථාමි කමළ රනුදලාළ ාමින්ළ ලි ාළ ාලළ ආලා ම ාවග්රළ ගිුමාටළ
පෘතාකක්ළ ව්ාළ ව්ඛී ළ වෙක්ළ පෘතතක්ළ ථෑාළ ර දුම්පෘතතක්ළ ථාගාළ ඉදිපෘතත්ළ මණළ යුතු .(වෙක්ළ පෘතවති ළ
ව්ාසගුළමාා ළදාළ90ක්ළවි ළයුතු )
02. 2022ළ ව්්ෂ ළ ථලාාළ ාැවබාළ ර දුම්පෘතත්ළ ්රථම්පෘතාලාළ මමිටුව්ළ විසින්ළ ථාමාළ බාාළ ලි ාපෘතදසචි ළ සිදුළ
මනනුළ ාැවේ.ථාාාවාය න්ළ මිාළ දීළ ගැලධම්ළ සිදුළ මනනුළ ාබන්වන්ළ වාවථාළ ලි ාපෘතදසචිළ ව්ාළ
ථැපෘතයුම්ම /ව්න්ළවව් කන්ළලළමිාළදීළගැලධම්ළසිදුළකිිවම්ළරින ක ළආ තා ළථතුළව.. ථාාාායව න්ළ
ථ කළ2-4 ලක්ව්ාළමාා මළක ළපෘතාසුමම්ළරවප්පක්ෂාළවමව්.

03. ඉල්ලුම්ළමණළ විටළමිාළ ගකන්ළඉදිපෘතත්ළවාාමනන්ාාළ වුළලළඇකවුම්ළමණළ ද්රව්යළවාෝළවථාව්ාළමාටළ
ව.ාාව්ටළ වාාථපෘත න්ාාළ වුළ ලළ ථැපෘතයුම්ම /ව්න්වග්රළ ලි ාපෘතදසචි ළ කිසිදුළ ලැනුම්ළ දීාකින්ළ වතානව්ළ
රව්ාසගුළමනනුළාැවේ.ළඉාතළඋපෘතවලථාළව්ාටළරනුකුණාාළවාාව්ාළර දුම්පෘතත්ළ්ර කක්වෂාපෘත වමව්.ව්ැඩිළ
විථාතනළහක්ළහක්ළ ව්යාපෘති කළමණාකාම /ව්න්වගන්ළවාෝළ රරයක්ෂළ(ුදලල්) වගන්ළවාෝළාබාළගතළ
ාැකි .

04. ඔබවග්රළ ර දුම්පෘතතළ ථාඟළ ව්යාපෘතානළ ලි ාපෘතදසචිළ කිිවම්ළ ථා කමවේළ ථා කමළ මනාළ ාලළ ජ්ා ාළ
පිටපෘතතක්ළාාළරින කම /වග්රළජ්ා කමළාැදුනුම්පෘතවත්ළථා කමළමනාළාලළජ්ා ාළපිටපෘතතක්ළරුදකාළහී ළ
යුතු .

මහාචාර්යළපුනාවිලයාඥ ගළගාමිණිළනකසිසාළළ
රරයක්ෂළජ්ානාල්,
ාරයාළථසථාමි කමළරනුදලා.

ළ

ආද්යර්ශ අයලිම්පත
ාරයාළ ථසථාමි කමළ රනුදලවල්................................... මා් ාාවේ/ව්යාපෘති කවේළ ථැපෘතයුම්ම /වව්කුණාළ
වාථළලි ාපෘතදසචිළකිිාළ- 2022

01. ර දුම්ම /වග්ර

ාා:

..............................................................................................................
02. ර දුම්ම /වග්රළ
ලිපිා :...........................................................................................................
03. ව්යාපෘතාිමළ
ාාා :...................................................................................................................
04. දුනමනාළ
රසම :.....................................................................................................................
05. ැැක්ථා
රසම ........................................................................................................................ළළ
06. විලුත්

තැපෘතැාළ

:.......................................................................................................................
07. ව්යාපෘතානවේළථාව්ාරාව් ළ(ලධශාපෘතාලා/ ආා ාම /වව්කුණාළආදීළව්ශව න්):
....................................................................................................................................
......
08. ව්යාපෘතානළ ළ ලි ාපෘතදසචිළ කිරීවම්ළ ථා කමවේළ රසම ළ ථාළ දා ළ (ථා කමළ මනාළ ාලළ ජ්ා ාළ පිටපෘතතක්ළ
ඇමිණි ළයුතු ):
....................................................................................................................................
......
09. ර දුම්පෘතතළඉදිපෘතත්ළමනාළථැපෘතයුාළ(ථැපෘතයුාළවාෝළවථාව්ාව්ටළරලාාළරසම ළථලාන්ළමනන්ා:
....................................................................................................................................
......
10. ලැාටළ ඔබළ ආ තා ළ විසින්ළ ථැපෘතයුම්/ වථාව්ාව්න්ළ ථපෘත ාළ නජ්වේළ ආ තාළ කිි පෘත මළ ාම්ළ ාාළ
ලිපිා න්:

....................................................................................................................................
......
11. ආපෘතසුළවාාවගව්ාළාබාළගාථාතුව්ටළ( /. 500.00) රලාාළකුණාවිතාන්ථළරසම ළාාළදා :
....................................................................................................................................
......
පුව්ත්ළපෘතත්ළලධව.ලාවේළවමාන්වද්සිළව්ාටළහමගව්ළාරයාළථසථාමි කමළරනුදලවල්ළථැපෘතයුම්ම /වව්කුණාළවාථළ
ලි ාපෘතදසචිළීාටළමැාැත්වතමි.


දා



ර දුම්ම /වග්රළරත්ථා



ආ තාවේළලධාළම්රද්රාව්

