වබරගමුල ඳෂාත් වභාල
2019 ලර්යට වැඳයුම්කරුලන් ලියාඳදිංචි කිරීම
අයදුම් ඳත්රය
1) ඉල්ලුම්රුගේ නභ :2) ව්යඳේගන නභ සහ පිනනය :3) සඳයුම් ේනු ලඵන ද්රව්යය ගසව්ව් :(අමුණා ඇති ද්රලය / සවේලා වැඳයුම් සේඛණසේ වශන් ප්රධාන අිංකය ශා උඳ අිංක ඳැශැදලිල වශන් කෂ යුතුය.)
4) ව්යඳේගන නභ පියඳංචි ක රීමේගම් කචිය හ ංනය සභම් පියඳංචි ක කචිය හ ංනය :5) දුේථන කචි (සථිේ හ ජචිභ) :6) ණය ඳහසුම් භත ද්රව්ය ගසව් සඳීමභ කඟ ව්න්ගන්ද යන ඵව්:7) ඔඵ විසින් 2018 ව්ර්ෂගන ද්රව්ය ගසව් සඳීමම් ේන ලද යයතන :8) ඉං රීමේම්  යුතු සහ ව්හන සඳීමභ පියඳංචි ක ව්න්ගන්නම් ඒව්ගන පියඳංචි ක කචි :-

(අනිලාර්යසයන්ම ලාශන ලියාඳදිංචි වශතිකසේ වශතික කෂ පිටඳත් ඇමිණිය යුතු අතර , ලාශන අයිතිය සලනත් අසයකු
වතු නම් එම තැනැත්තාසේ පිළිගත ශැකි වාක්ෂිකරුලන් සදසදසනකුසේ වනාථ කිරීම් වහිත ලිපියක් ඉදරිඳත් ක
යුතුය.)
9) 2018 ව්ර්ෂගන සඳයුම්රුගව්කු ව්ශගයන් පියඳංචි ක වී සිටිගන නම් පියඳංචි ක කචිය :ඉහත සහන් විසතේ නිව්ේං ඵව්ත් සියලුභ පිනගල්ණ භවිසින් සහති ේ ඇති ඵව්ත් රුණිව්
දන්ව්මි. රු:................................ ක් ගව් ලඵත් කචි :............................ දේණ කුවිතන්සිය ඵචිකු රිසිට්ඳත සහ
ව්යඳේ නභ පියඳංචි ක රීමේගම් සහතිගන න ඳත් ගම් සභ කමුණ කව්මි.
ංනය :

.................................................
කයදුම්රුගේ කත්සන සහ මුද්රව්

කාර්යාලීය ප්රසයජනනය වශා
පියඳංචි ක ල හරී කයිතභ
කචි
පියඳංචි ක කචිය:1.ව්යඳේ නභ පියඳංචි ක සහතිය කමුණ ඇත නත.
2.මුදල් ගව කුවිතන්සිය ඵචිකු රිසිට්ඳත කමුණ ඇත නත.
3.මුදල් බේ නීගම් කුවිතන්සි කචිය හ ංනය:4.ගභභ කයදුම්ඳත පියඳංචි ක ල හරීය ගනොහරීය.
5.පියඳංචි ක ල ගනොහරී නම් කය ගහතු:-

පියඳංචි ක රීමේභ කනුභත ේමි.

..................................................
භණ්ඩපි නිළධමේ

ගොන්ගේසි හ උඳගදස සදහ ඳසු න ඵලන්න.
1

සඵේමුව් ඳළත් සබව්
2019 ව්ර්ෂය සඳයුම්රුව්න් පියඳංචි ක රීමේභ.
ඉහත රුණ කදලව් භ විසින් ඳළ ේන ලද පුව්ත්ඳත් දන්වීභ කනුව් 2019 ව්ර්ෂගන සඳයුම්රුව්න් සහ කදලව්න
ගොන්ගේසි ඳහත ඳරිං ගේ.
ගොන්ගේසි :01. ඔබසේ ලයාඳාරය පුද්ගසයකු / තනි පුද්ග ලයාඳාරයක් / සලෂ වමාගමක් ලසයන් ලියාඳදිංචි කරන ද වශතිකසේ
පිටඳතක් රබර් මුද්රා තබා අයිතිකරු විසින් වශතික කර අනිලාර්යසයන්ම අයදුම්ඳතට අමුණා එවිය යුතුසේ. (ලාශන
ලියාඳදිංචි කිරිමකදී නම් ලාශන ලියාඳදිංචි වශතිකසේ පිටඳතක් රබර් මුද්රා තබා අයිතිකරු විසින් වශතික කර අමුණා
එවිය යුතු සේ.)
කභ ව්යඳේ නභ පියඳංචි ක සහතිගන ඳරිං ඔඵ විසින් පියඳංචි ක ේ ඇති ව්යඳේගන සව්බව්ය කනුව් ඔඵ සඳයිය
හරී කයිතභයන් ගතෝේ ත යුතු කතේ, ව්යඳේ නභ පියඳංචි ක සහතිය කදල ගනොව්න කයිතභයන් සහ ඔඵ
පියඳංචි ක විය ගනොහරීය. ද්රව්ය හ ගසව් සඳයුම් ගව්නුගව්න් පියඳංචි ක සතු ඳහත ඳරිං ගවිය යුතු ගේ.
2019.12.19 දන දක්ලා

2019.12.19 දසනන් ඳසු

රු.200.00

රු.300.00

රු.500.00

රු.750.00

රු.500.00

රු.750.00

රු.1000.00

රු.1500.00

රු.200.00

රු.300.00

(1) ද්රව්ය සඳයුම් කයිතභ කචි 01 – 37 දක්ව්
ගො ගස සහන් කක් කයිතභයක් සහ
(2) ද්රව්ය සඳයුම් කයිතභ කචි 38 - 41 දක්ව්
ගො ගස සහන් කක් කයිතභයක් සහ
(3) ද්රව්ය සඳයුම් කයිතභ කචි 42 ගො ගස
සහන් කක් ව්හනයක් සහ
(4) ද්රව්ය සඳයුම් කයිතභ කචි 43 ගො ගස
සහන් කක් ඵේ ව්හනයක් යන්ත්රයක් සහ
(5) ගසව් සඳයුම් කයිතභ කචි 44 - 70 දක්ව්
ගො ගස සහන් කක් කයිතභයක් සහ

ඔඵගේ ව්යඳේ නභ පියඳංචි ක සහතිය කනුකූලව් කදල කයිතභයක් සහ පියඳංචි ක වීභ හරීයව් ඇති කතේ, ඒ සහ
ගව්න ගව්නභ පියඳංචි ක සතු ගවිය යුතු ගේ. ගභභ මුදල සඵේමුව් ඳළත් සබගේ ආදායම් ශීර් 20.03.02.99 ය ගත්
යදයභ ඵේ ගව්න ඳරිං ඳෂාත් වභාසේ ඳෂාත් ඳාන ආයතන ශැර සලනත් ඕනෑම කාර්යායකට සශජ වබරගමුල ඳෂාත්
වභාලට අයත් ප්රාසද්ය ය සේකම් කාර්යායකට සගලා බා ගත් තුවිතාන්සියක් ඉේලුම් ඳත්රයට ඇමිණිය යුතුය. ගනොකගස
නම් වබරගමුල ඳෂාත් වභාසේ ප්රධාන සේකම්සේ ිංකා බැිංකුසේ ගිණුම් අිංක 0001016298 දරණ ගිණුමට බැරලන සවේ
මුදේ සගලා එම බැිංකු රිසිට්ඳත අයදුම්ඳතට අමුණා එවිය යුතුය. රීසියම් කයදුම්ඳතක් නළිනීභ ගහෝ ගහතු ගනොදන්ව්
ප්රතික්ගෂඳ රීරිභ ඇති කයිතිය සඵේමුව් ඳළත් සබගේ ප්රධන ගල්ම්ව්ේය සතු ගේ.
02. 2019 ව්ර්ෂය සඳයුම් හ ගසව් සහ පියඳංචි ක සඳයුම්රුව්න්ගන් මිළ ණන් ව්නු ලඵන කතේ,
කව්සථනුකූලව් පියඳංචි ක සඳයුම්රුව්න්ගන් ඵහේව් ඳළත් සබගේ කව්ශයත ඳරිං මිළ ණන් වීගම් කයිතිය
ඳළත් සබව් සතු ගේ. මිළ ණන් වීභදී නියමිත ඳරිං මිළ ණන් ඉංරිඳත් රීරිභ ත්, නළිත හරී මිළ
ණන්ව්ල හ නියමිත නරිවිතේයන්
ප්රමිතිය කනුකූලව් බණ්ඩ සඳයිභ ත් කගඳොගහොසත්ව්න සඳයුම්රුව්න්ගේ
පියඳංචි කය ඕන්භ කව්සථව් කව්ලචිගු රීරිගම් කයිතිය ඳළත් සබව් සතුගේ. (පියඳංචි ක සතු යඳසු ගව්නු
ගනොලගේ)
03. ගසව් සඳයුම් කචි (44), (45) හ (46) ය ගත් ව්හන කලුත්ව්ඩිය රීමේභ හ ගසව් රීරිභ පියඳංචි ක වීභ සහ
ඉල්ලුම්ේ ඇති යයතනව්ල කභ ගසව් සඳීමගම් හරීයව් තිගේද යන්න ඳරික්ෂව් බජනය ේන කතේ, කභ
හරීයව් ගනොභති යයතන පියඳංචි ක රීමේගම් ඉල්ලීම් ප්රතික්ගෂඳ ගගර්.
04. සඳයුම් සම්ඵන්ධව් ගොන්ගේසි ඳනවීගම් කයිතිය ඳළත් සබව් සතු ගේ.
ඳසුන සහන් කයදුම්ඳත සම්පර්ණ ේ ඉංරිඳත් ළ යුතු කතේ , කය ඵහලන පියුම්ව්ේගන ව්ම්ඳස උඩ ගලව්ගර්
“වැඳයුම්කරුලන් ලියාඳදිංචි කිරිම 2019” යන්න සහ කයදුම් ේන කයිතභගන කචිය ද සහන් ේ , 2018 සදවැම්බර් මව
19 දනට සශජ ඊට සඳර ලගඵන ගස පියඳංචි ක තඳ්ගලන්
නිසයජනය ප්රධාන සේකම් (මූය කෂමනාකරණ),
වබරගමුල ඳෂාත් වභාල,
නල නගරය,
රත්නපුර.
යන පිනනය කවීගභන් ගහෝ කතින් බේ ංය යුතුගේ.
(ලයාඳාර ලියාඳදිංචි කිරිසම් වශතිකසේ වශතික කෂ පිටඳත, ලාශන ලියාඳදිංචි කිරිසම් වශතිකසේ වශතික කෂ පිටඳත ,
මුදේ සගවූ තුවිතාන්සිය සශජ බැිංකු රිසිට්ඳත අනිලාර්සයන්ම අයදුම්ඳතට අමුණා එවිය යුතුය.) ප්රමාද ී  එලන අයදුම්ඳත්
සලනුසලන් ඉශත අිංක 01 සේදසේ වශන් ඳරිද 50 % ක ප්රමාද ගාවතතුලක් සගවිමට සිදුසේ.

ගහේත් පී.කුලේත්න,
ප්රධන ගල්ම් ,
සඵේමුව් ඳළත් සබව්.
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වබරගමුල ඳෂාත් වභාල
2019 ලර්යට වැඳයුම් කරුලන් ලියාඳදිංචි කිරීම
01. ද්රලය වැඳයුම් .
01. ර්යල පින ද්රව්ය, ඳරිගබෝගි බණ්ඩ , සනීඳේක්ෂ ද්රව්ය සඳීමභ.
02. ර්යල යන්ත්රසත්ර, යතුරු පියන, ගේෝනිගයෝ යන්ත්ර, කණ යන්ත්ර , ගේල ස හන් රීමේගම් යන්ත්ර.
03. ශේද විශන යන්ත්ර සහ ඒ හ සම්ඵන්ධ කභතේ උඳේණ සඳීමභ.
04. ඳරිණ යන්ත්ර (යනයනි ) සඳීමභ.
05. ඳරිණ යන්ත්ර (කතුල) සඳීමභ.
06. ඳරිණ උඳචි (ග ෝනර්, රිඵන් ඇතුලු ඳරිණ උඳචි) සඳීමභ.
07. ර්යල උඳේණ (දව්, ප්ලසටික් හ ව්ගන්) සඳීමභ.
08. දුේථන .ෆක්ස යන්ත්ර හ දුේථන ඳේධති සඳීමභ.
09. විදුපි හ විදුත් උඳේණ, ව්යු සමීේණ යන්ත්ර සඳීමභ.
10. ගභෝ ර් ේථ කභතේ ගො ස (ඩීසල් ගඳට්ල්) සඳීමභ.
11. යර් ටියුේ සහ ඵ රි සඳීමභ.
12. ේඵර් සීල්, ංන මුද්ර හ නභ පුව්රු සසීභ හ සඳීමභ.
13. ඳදක්ම්, ලචිඡන, කුසලන සසීභ හ සඳීමභ.
14. මුද්රණ ඩදසි හ ීනන්ත සඳීමභ.
15. ඳසල් උඳේණ සඳීමභ (දව් හ ව්ගන් ව්පින් නිෂඳංත ගඩසක්, පුටු, ගම්ස යදී ගුණත්භ ගයදවුම්)
16. විදයේ ේසයන ද්රව්ය සහ ඒ හ සම්ඵන්ධ උඳේණ සඳීමභ.
17. සචිගීත නටුම්  කත්ර ක්රීඩ තූර්ය ව්ද විෂය සම්ඵන්ධ උඳේණ සඳීමභ.
18. විගශෂ කධයඳන විෂය උඳේණ සඳීමභ. (ක, ගොළු, බිහිරි ළභයි සහ)
19. ප්රථමි කධයඳන උඳේණ සඳීමභ. (ළභ උදයන උඳේණ සහ කගනකුත් ප්රථමි කධයඳන උඳේණ)
20. පුසතල ගඳොත්, කගනකුත් ඳසල් පිනද්රව්ය හ ේ ුනනු සඳීමභ.
21. ගේංනළි (නිළ ඇඳුම් ගම්සගේං තිේ ගේං සහ) සඳීමභ.
22. නල්,ඩයි ව්ර් හ උඳේණ සඳීමභ. (කත් යන්ත්ර ගප්ෂ ර්භන්ත සහ)
23. ගේෝහල් සහ ඇන්, සක්රීන්, ගේෝද පුටු, ට්රයිසිල්, ගඵගහත් කල්භරි, ගට්රොපි හ ගේෝහල් උඳේණ සඳීමභ.
24. ෘෂිර්මි උඳේණ සඳීමභ.
25. ේඵර් ගභට් , ප්ලසටික් බණ්ඩ, භදුරු දල්, ඉදල්, ගොසු යංය සඳීමභ.
26. සත්ත්ව් යහේ සඳීමභ.
27. ඳශු උඳේණ හ සත්ත්ව් ගොවිඳල උඳේණ සඳීමභ.
28. ඳශු ඖෂධ, ගහෝගභෝන ව්ර් හ නිජ සඳීමභ.
29. යයුර්ගේද වියපි ඖෂධ සහ කමු ඖෂධ සඳීමභ.
30. ඇස ණ්නඩි හ ශ්රව්ණ උඳේණ සඳීමභ.
31. ර්යලීය ඵ්ේ සහ සම්බණ්ඩ සඳීමභ.
32. ඔරු කගුල් සඳීමභ.
33. ගේෝහල් සහ වියපි යහේ සඳීමභ නස යහේ සඳීමභ.
34. ගිණි නිව්න උඳේණ සඳීමභ.
35. විවිධ ඳළ ව්ර්, ේසයනි ගඳොගහොේ ද්රව්ය සහ ෘමිනශ ද්රව්ය (Chemical) සඳීමභ.
36. ේන් භඩු, උත්සව් බණ්ඩ සඳීමභ.
37. ජීවිතේක්ෂ උඳේණ සඳීමභ.
02. ඉදකිරීම් ද්රලය වැඳයීම.
38. ඉංරීමේම් ද්රව්ය (සිගභන්ති, යඩ, ඵ ඇතුලු ඉංරීමේම් ද්රව්ය හ සීට් ේන් උලු යංය)
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39. ඉංරීමේම් ද්රව්ය (සිගභන්ති හ ගොන්ක්රීට් යරිත නිෂඳදන, හියුම් ඳයිප්ඳ, ේගලොක් ල්, බීේලු යංය)
40. ඉංරීමේම් ද්රව්ය (ල්, ගභ ල්, ව්පි, ගඩොල්, ෂ රින් ල්පි යංය).
41. ඉංරීමේම් ද්රව්ය (දව්, දව් යරිත නිෂඳදන)

03.ඉදකිරීම් කටයුතු ලට සයොදා ගන්නා ලාශන සවේලා වැඳයීම.
42. ඉංරීමේම්  යුතු ව්ල ගයොද න්න ව්හන (ට්රක් ර්, ටිඳර්, ගලොරි යංය)

04. බර ලාශන ශා යන්ත්ර සවේලා වැඳයීම.
43. ඉංරීමේම්  යුතු ව්ල ගයොද න්න ඵේ ව්හන යන්ත්ර (වීල් ගලෝඩර්, ගලෝඩර්, ගඩෝසර්, ගරඩර්, ගත්රෝල
ට්රක් ර් යංය)

05. සවේලා වැඳයුම්.
44. ගභෝ ර් ේථ කලුත්ව්ඩියව් (ඩීසල් හ ගඳට්රල්) ගභෝ ර් ේථ තහඩු ව්ඩ හ නන්තරු ව්ඩ, සිපින්ඩර් ගඵෝරින්  යුතු.
45. ගභො ර් ේථ කුෂන් ව්ඩ හ ුනඩ් ව්ඩ.
46. ව්හන ගසව් රීමේභ.
47. ර්යල යන්ත්ර සුත්ර කලුත් ව්ඩිය රීමේභ හ ගසව් රීමේභ (යතුරු පියන, කන යන්ත්ර, ෆක්ස යන්ත්ර, ඡය
න ඳත් යන්ත්ර, කනු න ඳත් යන්ත්ර),
48. ගුව්න් විදුපි යන්ත්ර හ රූඳව්හිනී යන්ත්ර ඇතුළු ඉගලක්ට්රනි උඳේණ කළුත්ව්ඩියව්.
49. ඳරිණ යන්ත්ර, මුද්රණ යන්ත්ර, ස්නර් යන්ත්ර යංය කලුත් ව්ඩිය රීමේභ හ ගසව් රීමේභ.
50. ඳරිණ භෘදුචි (software) ගසව් සඳීමභ.
51. මුද්රණ ගසව් හ යිප් ගසටිචි  යුතු.
52. පුටු විවීභ හ ෘහ බණ්ඩ කලුත් ව්ඩියව්.
53. පියව්න ඳට් ල් ව්ඩ, ගව්ල්ඩින් ව්ඩ.
54.ව්හන ව්ල විදුපි කලුත් ව්ඩියව් (ඒසී ඩීසී).
55. විදුපි කලුත් ව්ඩිය (ර්යල නිව්ස).
56. ව්යු සමීේණ, ශීතේණ යංය කලුත් ව්ඩිය රීමේභ හ ගසව් රීමේභ (ර්යල නිව්ස).
57.ව්හන ව්යු සමීේණ, ශීතේණ යංය කලුත් ව්ඩිය රීමේභ හ ගසව් රීමේභ .
58.ගේෝහල් ව්ල ගේං ගසදීභ , නරිසිදු රීමේභ යංය.
59. ඇලුමිනියම් ව්පින් ගගේන නිර්භණ ව්ඩ.
60. උදයන කලචිේණය.
61. ර්යල ඳරිසේ ඳවිත්රත හ නඩත්තු  යුතු.
62. යේක්ෂ ගසව් සඳීමභ.
63. සචිගීත නටුම්  කත්ර ක්රීඩ තූර්ය ව්ද විෂය සම්ඵන්ධ උඳේණ කලුත්ව්ඩියව්.
64. ගිණි නිව්න උඳේණ සවිරීමේභ, නඩත්තු හ ගසව් රීමේභ.
65. සචිරහ  යුතු සහ කව්ශය ගසව් සඳීමභ (Catering service)
66. ල්  යම් ව්ඩ (සභරු පල යං).
67 සිවිල් ඉචිජිගන්රු  යුතු, ඉංරීමේම්  යුතු, සලසුම් රීමේගම්  යුතු.
68. ඉංරීමේම්  යුතු ව්ල කදල උඳගේශ ගසව් (Consultant service).
69. යහේඳන, ඉවුම් නුනම් හ සචිරහ  යුතු සදහ කව්ශය උඳචි කුලී ඳදනභ සඳීමභ.
70. උත්සව් බණ්ඩ, ේන් භඩු, ශේද විශන යන්ත්ර යංය කුපිය දීභ.

ගහේත් පී.කුලේත්න,
ප්රධන ගල්ම් ,
සඵේමුව් ඳළත් සබව්,
නව් නේය,
ේත්නපුේ.
2018.10.
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