වඵරමුල ඳෂළත් වබළල
2020 ලර්යට වෆඳයුම්රුලන් ලියළඳදිංචි කිරීභ
අයදුම් ඳත්රය
1) ඉල්ලුම්රුගේ නභ :2) ලයළඳළරගන නභ වශ ලිනනය :3) වෆඳයුම් රනු ඵන ද්රලයය ගවේලළල :(අමුණළ ඇති ද්රලය ගවේලළ වෆඳයුම් ගල්ණගන වශන් ප්රධළන අිංය ශළ උඳ අිං ඳෆශෆදලිල වශන් ෂ යුතුය.)
4) ලයළඳළරගන නළභ ලියළඳදිංචි කිරීගම් අිංය ශළ දනය වභළම් ලියළඳදිංචි අිංය ශළ දනය :5) දුරථන අිං (වහථිර ශළ ජිංභ) :6) ණය ඳශසුම් භත ද්රලය ගවේලළ වෆඳීමභට කඟ ලන්ගන්ද යන ඵල:7) ඔඵ විසින් 2019 ලර්ගන ද්රලය ගවේලළ වෆඳීමම් රන ද යයතන :8) ඉද කිරීම් ටයුතු වශළ ලළශන වෆඳීමභට ලියළඳදිංචි ලන්ගන්නම් ඒලළගන ලියළඳදිංචි අිං :-

(අනිලළර්යගයන්භ ලළශන ලියළඳදිංචි වශතිගන වශති ෂ නටඳත් ඇමිණිය යුතු අතර , ලළශන අයිතිය ගලනත්
අගයකු වතු නම් කභ තෆනෆත්තළගේ නළිත ශෆකි වළක්ෂිරුලන් ගදගදගනකුගේ වනළථ කිරීම් වහිත ලිනයක් ඉදරිඳත්
 යුතුය.)
9) 2019 ලර්ගන වෆඳයුම්රුගලකු ලගයන් ලියළඳදිංචි වී සිටිගන නම් ලියළඳදිංචි අිංය :ඉශත වශන් විවහතර නිලෆරද ඵලත් සියලුභ ලිනගල්ණ භවිසින් වශති ර ඇති ඵලත් ළරුණිල
දන්ලමි. රු:................................ ක් ගලළ ඵළත් අිං :............................ දරණ කුවිතළන්සිය ඵෆිංකු
රිසිට්ඳත වශ ලයළඳළර නළභ ලියළඳදිංචි කිරීගම් වශතිගන නටඳත් ගම් වභ අමුණළ කලමි.
දනය :

.................................................
අයදුම්රුගේ අත්වන වශ මුද්රළල

ළර්යළලීය ප්රගයජජනය වශළ
ලියළඳදිංචි  ශෆකි අයිතභ
අිං
ලියළඳදිංචි අිංය:1.ලයළඳළර නළභ ලියළඳදිංචි වශතිය අමුණළ ඇත නෆත.
2.මුදල් ගව කුවිතළන්සිය ඵෆිංකු රිසිට්ඳත අමුණළ ඇත නෆත.
3.මුදල් බළර ෆනීගම් කුවිතළන්සි අිංය ශළ දනය:4.ගභභ අයදුම්ඳත ලියළඳදිංචි  ශෆකිය ගනොශෆකිය.
5.ලියළඳදිංචි  ගනොශෆකි නම් කයට ගශේතු:-

ලියළඳදිංචි කිරීභ අනුභත රමි.

..................................................
භළණ්ඩලි නිෂධළරී

ගොන්ගේසි ශළ උඳගදවහ වදශළ ඳසු නට ඵන්න.

1

වඵරමුල ඳෂළත් වබළල
2020 ලර්යට වෆඳයුම්රුලන් ලියළඳදිංචි කිරීභ.
ඉශත රුණට අදළල භළ විසින් ඳෂ රන ද පුලත්ඳත් දෆන්වීභට අනුල 2020 ලර්ගන වෆඳයුම්රුලන් වශළ අදළලන
ගොන්ගේසි ඳශත ඳරිද ගේ.
ගොන්ගේසි :01. ඔඵගේ ලයළඳළරය පුේගයකු තනි පුේ ලයළඳළරයක් ගලෂ වභළභක් ලගයන් ලියළඳදිංචි රන ද වශතිගන
නටඳතක් රඵර් මුද්රළ තඵළ අයිතිරු විසින් වශති ර අනිලළර්යගයන්භ අයදුම්ඳතට අමුණළ කවිය යුතුගේ. (ලළශන
ලියළඳදිංචි කිරිභදී නම් ලළශන ලියළඳදිංචි වශතිගන නටඳතක් රඵර් මුද්රළ තඵළ අයිතිරු විසින් වශති ර අමුණළ
කවිය යුතු ගේ.)
තභ ලයළඳළර නළභ ලියළඳදිංචි වශතිගන ලියළඳදිංචි ර ඇති ලයළඳළරගන වහලබළලය අනුල ඔඵ ගවේලළ ශළ වෆඳීමම්
අයිතභයන් ගතජරළ ත යුතු අතර, ලයළඳළර නළභ ලියළඳදිංචි වශතිගන ගනොභෆති අයිතභයන් වශළ ඔඵට ලියළඳදිංචි විය
ගනොශෆකිය.( ලයළඳළර නළභ ලියළඳදිංචි වශතිගන ගනොභෆති අයිතභයන් වශළ ඔඵ විසින් සිදු රනු ඵන ගවීම් යඳසු
ගලනු ගනොෆගේ.) ද්රලය ශළ ගවේලළ වෆඳයුම් ගලනුගලන් ලියළඳදිංචි ළවහතු ඳශත ඳරිද ගවිය යුතු ගේ.
(1) ද්රලය වෆඳයුම් අිං 01 – 43 දක්ලළ ගොටගවේ වශන් කක් අයිතභයක් වශළ

රු. 500.00

(2) ඉදකිරීම් ද්රලය වෆඳයුම් අිං 44 - 47 දක්ලළ ගොටගවේ වශන් කක් අයිතභයක් වශළ

රු.1000.00

(3) ගඳර මුසු ඉදකිරීම් ද්රලය වෆඳයුම් අිං 48 - 49 දක්ලළ ගොටගවේ වශන් කක් අයිතභයක් වශළ

රු.5000.00

(4) ඉදකිරීම් ටයුතු ලට ගයොදළ න්නළ අයිතභ අිං 50 ගොටගවේ වශන් කක් ලළශනයක්
වශළ
(5) ඵර ලළශන ශළ යන්ත්ර වෆඳීමභ අිං 51 ගොටගවේ වශන් කක් ඵර ලළශනයක් යන්ත්රයක්
වශළ
(6) ගවේලළ වෆඳයුම් අයිතභ අිං 52 – 85 දක්ලළ ගොටගවේ වශන් කක් අයිතභයක් වශළ

රු.1000.00
රු.2000.00
රු. 500.00

ඔඵගේ ලයළඳළර ලියළඳදිංචි වශතිගන වහලළබළලය අනුල ගභහි ඇති 1 සිට 85 දක්ලළ ලන අයිතභයන්ට ලියළඳදිංචි වීභට
ශෆකියළල ඇති අතර, ඒ වශළ ගලන ගලනභ ලියළඳදිංචි ළවහතු ගවිය යුතු ගේ. ගභභ මුදල් වඵරමුල ඳෂළත් වබළගේ
යදළයම් ශීර් 20.03.02.99 යටගත් යදළයභට ඵෆර ගලන ඳරිද ඳෂළත් වබළගේ ඳෂළත් ඳළන යයතන ශෆර ගලනත් ඕනභ
ළර්යළයට ගශජ වඵරමුල ඳෂළත් වබළ ඵ ප්රගේයට අයත් ප්රළගේය ය ගල්ම් ළර්යළයට මුදල් ගලළ ඵළ ත්
තුවිතළන්සියක් ඉල්ලුම් ඳත්රයට ඇමිණිය යුතුය. ගනොකගවේ නම් “ප්රධළන ගල්ම් වඵරමුල ඳෂළත් වබළල” නමින් රත්නපුර
තෆඳෆල් ළර්යළගයන් මුදල් භළරු රෆනීභට ශෆකිලන ගවේ ලියන ද මුදල් ඇණවුභක් භගින් ගවිය ශෆකිය. කිසියම්
අයදුම්ඳතක් නළිෆනීභට ගශජ ගශේතු ගනොදන්ලළ ප්රතික්ගේඳ කිරිභට ඇති අයිතිය වඵරමුල ඳෂළත් වබළගේ ප්රධළන
ගල්ම්ලරයළ වතු ගේ.
02. 2020 ලර්යට වෆඳයුම් ශළ ගවේලළ වශළ ලියළඳදිංචි වෆඳයුම්රුලන්ගන් මිෂ ණන් ෆලනු ඵන අතර,
අලවහථළනුකූල ලියළඳදිංචි වෆඳයුම්රුලන්ගන් ඵෆශෆරල ඳෂළත් වබළගේ අලයතළ ඳරිද මිෂ ණන් ෆවීගම් අයිතිය
ඳෂළත් වබළල වතු ගේ. මිෂ ණන් ෆවීභදී නියමිත ඳරිද මිෂ ණන් ඉදරිඳත් කිරිභටත්, නළිත ශෆකි මිෂ
ණන්ලට ශළ නියමිත නරිවිතරයන්ට ප්රමිතියට අනුකූල බළණ්ඩ වෆඳයිභටත් අගඳොගශොවත්ලන වෆඳයුම්රුලන්ගේ
ලියළඳදිංචිය ඕනභ අලවහථළල අලිංගු කිරිගම් අයිතිය ඳෂළත් වබළල වතුගේ. (ලියළඳදිංචි ළවහතු යඳසු ගලනු
ගනොෆගේ)
03. ගවේලළ වෆඳයුම් අිං (52) සිට (56) දක්ලළ යටගත් ලළශන අලුත්ලෆඩියළ කිරීභට ශළ ගවේලළ කිරිභට ලියළඳදිංචි වීභ වශළ
ඉල්ලුම්ර ඇති යයතනලට කභ ගවේලළ වෆඳීමගම් ශෆකියළල තිගේද යන්න ඳරික්ළලට බළජනය රන අතර, කභ
ශෆකියළල ගනොභෆති යයතන ලියළඳදිංචි කිරීගම් ඉල්ලීම් ප්රතික්ගේඳ ගගර්.
04. වෆඳයුම් වම්ඵන්ධල ගොන්ගේසි ඳෆනවීගම් අයිතිය ඳෂළත් වබළල වතු ගේ.
ඳසුනට වශන් අයදුම්ඳත වම්පූර්ණ ර ඉදරිඳත් ෂ යුතු අතර , කය ඵශළන ලියුම්ලරගන ලම්ඳව උඩ ගලගර්
“වෆඳයුම්රුලන් ලියළඳදිංචි කිරිභ 2020” යන්න වශ අයදුම් රන අයිතභගන අිංය ද වශන් ර , 2020 ජනලළරි භව 31
දනට ගශජ ඊට ගඳර ෆගඵන ගවේ ලියළඳදිංචි තෆඳගන්

නිගයජජය ප්රධළන ගල්ම් (මය ෂභනළරණ),
වඵරමුල ඳෂළත් වබළල,
නල නරය,
රත්නපුර.
යන ලිනනයට කවීගභන් ගශජ අතින් බළර දය යුතුගේ.
(ලයළඳළර ලියළඳදිංචි කිරිගම් වශතිගන වශති ෂ නටඳත, ලළශන ලියළඳදිංචි කිරිගම් වශතිගන වශති ෂ නටඳත ,
මුදල් ගව තුවිතළන්සිය ගශජ ඵෆිංකු රිසිට්ඳත අනිලළර්ගයන්භ අයදුම්ඳතට අමුණළ කවිය යුතුය.) ප්රභළද වී කලන අයදුම්ඳත්
බළරනු ගනොෆගේ.

ඩී.කම්.භළනී,
ප්රධළන ගල්ම් ,
වඵරමුල ඳෂළත් වබළල.
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වඵරමුල ඳෂළත් වබළල
2020 ලර්යට වෆඳයුම් රුලන් ලියළඳදිංචි කිරීභ
01. ද්රලය වෆඳයුම් .
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

ළර්යළ ලින ද්රලය, ඳළරිගබජගි බළණ්ඩ , වනීඳළරක් ද්රලය වෆඳීමභ.
ළර්යළ යන්ත්රසත්ර, මුද්රණ යන්ත්ර, අනුනටඳත් සෆක්වහ යන්ත්ර , ඇඟිළි වෂකුණු යන්ත්ර.
ේද විළන යන්ත්ර වශ ඒ ශළ වම්ඵන්ධ අභතර උඳරණ වෆඳීමභ.
ඳරිණ යන්ත්ර (යනයනි ) වෆඳීමභ.
ඳරිණ යන්ත්ර (කතු) වෆඳීමභ.
ඳරිණ උඳළිං (ගටජනර්, රිඵන් ඇතුලු ඳරිණ උඳළිං) වෆඳීමභ.
ළර්යළ උඳරණ (දෆල, ප්ළවහටික් ශළ ලළගන්) වෆඳීමභ.
දුරථන ශළ දුරථන ඳේධති වෆඳීමභ.
විදුලි ශළ විදුත් උඳරණ, ලළයු වමීරණ යන්ත්ර වෆඳීමභ.
ගභජටර් රථ අභතර ගොටවහ (ඩීවල් ගඳට්ල්) වෆඳීමභ.
ටයර් වශ ටියුේ වෆඳීමභ.
ඵෆටරි වෆඳීමභ.
රඵර් සීල්, දන මුද්රළ ශළ නළභ පුලරු , ඳදක්ම්, ළිංඡන, කුවළන වෆසීභ ශළ වෆඳීමභ.
මුද්රණ ඩදළසි ශළ ීනන්ත වෆඳීමභ.
ඳළවල් උඳරණ වෆඳීමභ (දෆල ශළ ලළගන් ලලින් නිහඳළදත ගඩවහක්, පුටු, ගම්ව යදී ගුණළත්භ ගයදවුම්)
විදයළළර රවළයන ද්රලය වශ ඒ ශළ වම්ඵන්ධ උඳරණ වෆඳීමභ.
විංගීත නෆටුම් චිත්ර ක්රීඩළ තූර්ය ලළද විය වම්ඵන්ධ උඳරණ වෆඳීමභ.
විගේ අධයළඳන විය උඳරණ වෆඳීමභ. (අ, ගොළු, බිහිරි ෂභයි වශළ)
ප්රළථමි අධයළඳන උඳරණ වෆඳීමභ. (ෂභළ උදයළන උඳරණ වශ අගනකුත් ප්රළථමි අධයළඳන උඳරණ)
පුවහතළ ගඳොත්, අගනකුත් ඳළවල් ලිනද්රලය ශළ රටුනනු වෆඳීමභ.
ගරදනළි (නිෂ ඇඳුම් නිමි ඇඳුම් ගම්වගරද තිර ගරද වශළ) වෆඳීමභ.
නල්,ඩයි ලර් ශළ උඳරණ වෆඳීමභ. (අත් යන්ත්ර ගප් ර්භළන්ත වශළ)
ගරජශල් වශළ ඇන්, වහක්රීන්, ගරජද පුටු, ට්රයිසිල්, ගඵගශත් අල්භළරි, ගට්රොලි ශළ ගරජශල් උඳරණ වෆඳීමභ.
ෘෂිළර්මි උඳරණ වෆඳීමභ.
රඵර් ගභට්ට, ප්ළවහටික් බළණ්ඩ, භදුරු දෆල්, ඉදල්, ගොසු යදය වෆඳීමභ.
වත්ත්ල යශළර අමුද්රලය වෆඳීමභ.(සිප්නටු , පුන්නක්කු , ඵඩ ඉරිඟු , ශළල් නිවුඩු ..... යදය)
ඳශු උඳරණ වෆඳීමභ.
වත්ත්ල ගොවිඳ උඳරණ වෆඳීමභ.
ඳශු ඖධ ශළ ඳශු ගශජගභජන ලර් වෆඳීමභ.
වතුන් වශළ ඵළගදන ණිජ වෆඳීමභ.
යයුර්ගේද වියලි ඖධ වශ අමු ඖධ වෆඳීමභ.
ඇවහ ණ්නළඩි ශළ ශ්රලණ උඳරණ වෆඳීමභ.
ළර්යළලීය ඵේ වශ වම්බළණ්ඩ වෆඳීමභ.
ඔරු අගුල් වෆඳීමභ.
වියලි යශළර වෆඳීමභ නස යශළර වෆඳීමභ.
ගිණි නිලන උඳරණ වෆඳීමභ.
විවිධ ඳෆෂ ලර්, රවළයනි ගඳොගශොර ද්රලය වශ ෘමිනළ ද්රලය (CHEMICAL) වෆඳීමභ.
ටරන් භඩු, උත්වල බළණ්ඩ වෆඳීමභ.
ජීවිතළරක් උඳරණ වෆඳීමභ.
ප්රදර් (DUMMY) වෆඳීමභ.
විසිතුරු භත්වය ටෆිංකි වෆඳීමභ.
SOLAR SYSTEM වෆඳීමභ.

යරක්ෂිත ෆභරළ ශළ යරක්ෂිත ෆභරළ ඳේධති වෆඳීමභ.

02. ඉදකිරීම් ද්රලය වෆඳීමභ.
44.
45.
46.
47.

ඉදකිරීම් ද්රලය (සිගභන්ති, යඩ, ඵට ඇතුලු ඉදකිරීම් ද්රලය ශළ සීට් ටරන් උලු යදය)
ඉදකිරීම් ද්රලය (සිගභන්ති ශළ ගොන්ක්රීට් යරිත නිහඳළදන, හියුම් ඳයිප්ඳ, ේගොක් ල්, බීරලු යදය)
ඉදකිරීම් ද්රලය (ල්, ගභටල්, ලෆලි, ගඩොල්, ටරින් ලි යදය).
ඉදකිරීම් ද්රලය (දෆල, දෆල යරිත නිහඳළදන)

03. ගඳර මුසු ඉදකිරීම් ද්රලය වෆඳීමභ.
48. ගඳර මුසු ගොන්ක්රීට් (READY-MIX CONCRETE)
49. භළර් ඉදකිරීම් වශළ ගයොදළන්නළ තළර ගොන්ක්රීට් (ASPHALT CONCRETE)

04.ඉදකිරීම් ටයුතු ලට ගයොදළ න්නළ ලළශන ගවේලළ වෆඳීමභ.
50. ඉදකිරීම් ටයුතු ලට ගයොදළ න්නළ ලළශන (ට්රෆක්ටර්, ටිඳර්, ගොරි යදය)

05.ඵර ලළශන ශළ යන්ත්ර ගවේලළ වෆඳීමභ.
51. ඉදකිරීම් ටයුතු ලට ගයොදළ න්නළ ඵර ලළශන යන්ත්ර (වීල් ගජඩර්, ගජඩර්, ගඩජවහර්, ගරේඩර්, ගත්රජ යන්ත්ර
ළඳට් කන යන්ත්ර ශළ සිගභන්ති මිණ යන්ත්ර ශළ ට්රෆක්ටර් යදය)
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06. ගවේලළ වෆඳයුම්.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.

ගභජටර් රථ අලුත්ලෆඩියළල (ඩීවල් ශළ ගඳට්රල්)
ගභජටර් රථ තශඩු ලෆඩ ශළ නන්තළරු ලෆඩ
සිලින්ඩර් ගඵජරින් ටයුතු.
ගභොටර් රථ කුන් ලෆඩ ශළ ුනඩ් ලෆඩ.
ලළශන ගවේලළ කිරීභ.
ළර්යළ යන්ත්ර සුත්ර අලුත් ලෆඩියළ කිරීභ ශළ ගවේලළ කිරීභ (යතුරු ලියන, කන යන්ත්ර, සෆක්වහ යන්ත්ර, ඡළයළ
නටඳත් යන්ත්ර, අනු නටඳත් යන්ත්ර),
ගුලන් විදුලි යන්ත්ර ශළ රඳලළහිනී යන්ත්ර ඇතුළු ඉගක්ට්රළනි උඳරණ අළුත්ලෆඩියළල.
ඳරිණ යන්ත්ර, මුද්රණ යන්ත්ර, වහනර් යන්ත්ර යදය අලුත් ලෆඩියළ කිරීභ ශළ ගවේලළ කිරීභ.
ඳරිණ භෘදුළිං (SOFTWARE) ගවේලළ වෆඳීමභ.
මුද්රණ ගවේලළ ශළ ටයිප් ගවටිිං ටයුතු.
පුටු විවීභ ශළ ෘශ බළණ්ඩ අලුත් ලෆඩියළල.
ලියලන ඳට්ටල් ලෆඩ, ගලල්ඩින් ලෆඩ.
ලළශන ල විදුලි අලුත් ලෆඩියළල (ඒසී ඩීසී).
විදුලි අලුත් ලෆඩියළ (ළර්යළ නිලළව).
ලළයු වමීරණ, ශීතරණ යදය අලුත් ලෆඩියළ කිරීභ ශළ ගවේලළ කිරීභ (ළර්යළ නිලළව).
ලළශන ලළයු වමීරණ, ශීතරණ යදය අලුත් ලෆඩියළ කිරීභ ශළ ගවේලළ කිරීභ .
ගරජශල් ල ගරද ගවේදීභ , නරිසිදු කිරීභ යදය.
ඇලුමිනියම් ලලින් ගගරන නිර්භළණ ලෆඩ.
උදයළන අිංරණය.
ළර්යළ ඳරිවර ඳවිත්රතළ ශළ නඩත්තු ටයුතු.
යරක් ගවේලළ වෆඳීමභ.
විංගීත නෆටුම් චිත්ර ක්රීඩළ තූර්ය ලළද විය වම්ඵන්ධ උඳරණ අලුත්ලෆඩියළල.
ගිණි නිලන උඳරණ වවිකිරීභ, නඩත්තු ශළ ගවේලළ කිරීභ.
විංරශ ටයුතු වශළ අලය ගවේලළ වෆඳීමභ (CATERING SERVICE)
ල් ෆටයම් ලෆඩ (වභරු ප යද).
සිවිල් ඉිංජිගන්රු ටයුතු, ඉදකිරීම් ටයුතු, වෆසුම් කිරීගම් ටයුතු.
ඉදකිරීම් ටයුතු ලට අදළ උඳගේ ගවේලළ (Consultant service).
යශළරඳළන, ඉවුම් නුනම් ශළ විංරශ ටයුතු වදශළ අලය උඳළිං කුලී ඳදනභට වෆඳීමභ.
උත්වල බළණ්ඩ, ටරන් භඩු, ගේදළ ේද විළන යන්ත්ර යදය කුලියට වෆඳීමභ ශළ ගේදළ වෆරසිලි කිරීභ.
ඉවේ භනළරණය (EVENT MANAGEMENT) ගවේලළ වෆඳීමභ
SOLAR SYSTEM අළුත් ලෆඩියළ කිරීභ ශළ නඩත්තු කිරීභ.
යරක්ෂිත ෆභරළ ඳේධති අළුත් ලෆඩියළ කිරීභ ශළ නඩත්තු කිරීභ.
වලදය උඳරණ අළුත් ලෆඩියළ කිරීභ ශළ ගවේලළ කිරීභ.
ෘෂි උඳරණ අළුත් ලෆඩියළ කිරීභ ශළ ගවේලළ කිරීභ.

ඩී.කම්.භළනී,
ප්රධළන ගල්ම් ,
වඵරමුල ඳෂළත් වබළල,
නල නරය,
රත්නපුර.
2019.12.
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