රජයේ ප්රවෘත්ති යෙපාර්තයේන්තුව
සැපයුේකරුවන්ත ලියාපදිංචි කිරීම - 2022/2023
රජයේ ප්රවෘත්ති යෙපාර්තයේන්තුවට අවශ්ය භාණ්ඩ හා ය ේවා මිලදී ගැනීමට සුදුසුකේලත්ත ැපයුේකරුවන්ත
ලියාපදිංචි කිරීම ඳහා 2022.03.07 දන ප.ව. 2.00 ෙක්වා මුද්රා තබන ලෙ අයදුේපත්ත කැඳවනු ලැයේ.
යේ ඳහා රු. 1000.00 ක ආපසු යනායගවනු ලබන තැන්තපත්ත මුෙලක් රජයේ ප්රවෘත්ති යෙපාර්තයේන්තුයේ
රප් යවත යගවා ලබාගන්තනා රිසිට්පතක් ප්ර ේපාෙන අිංශ්යට ඉදරිපත්ත කිරීයමන්ත පසුව අයදුේපත්ත 2022.02.11
දන සිට 2022.03.04 දන ප.ව. 3.00 ෙක්වා කාර්යාල යේලාවන්ත ුලදී ලබාගත හැක.
අයදුේපත්ත කාර්යාල යවලාවන්ත ුලදී යනාමිලයේ පරීක්ෂා කළ හැකිය.
මුද්රා තබනලෙ අයදුේපත්ත 2022.03.07 දන ප.ව. 2.00 ට යපර ලැයබනය ේ ලියාපදිංචි තැපෑයලන්ත රජයේ
ප්රවෘත්ති යෙපාර්තයේන්තුව, අිංක 163, කිරුලපන මාවත, යපාලයහේන්තයගාඩ, යකාළඹ 05 ලිපිනයට එවීම යහෝ
එම ලිපිනයේම ගිණුේ අිංශ්යේ තබා ඇි යටන්තඩර් යපට්ියට යගනවිත්ත බහාලීම 2022.03.07 දන ප.ව 2.00
ට යපර සිදුකළ යුුය. අයදුේපත්ත විවෘත කිරීම 2022.03.07 දන ප.ව 2.00 ට සිදු කරනු ලැයේ.
මිල ගණන්ත බහාලන කවරයේ වේ යකළවයර් “සැපයුේකරුවන්ත ලියාපදිංචි කිරීම 2022/2023” යල
කළ යුුයේ.

ෙහන්ත

ලියාපදිංචි කිරීමට කැඳවනු ලබන භාණ්ඩ හා ය ේවා ඛාණ්ඩ ිංයේත අිංක පහත ෙැක්යේ.
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විස්තරය
කාර්යාලීය ලිපි ද්රවය (පෑන්ත, පැන්ත ල, ලිපි කවර, ඇමුණුේ කටු, යුරු ලියන කඩොසි, ඡායාපිටපත්ත කඩොසි ඇුළු අයනකුත්ත
කාර්යාලිය ද්රවය)
කාර්යාල උපකරණ ( මුද්රණ යන්තර, ෆැක් ේ යන්තර, ඡායා පිටපත්ත යන්තර, ේකෑනර් යන්තර, රූපවාහීනි හා යවනත්ත කාර්යාලිය
උපකරණ)
පරිගණක යන්තර හා පරිගණක උපකරණ (පරිගණක ලිපි ද්රවය, ඩි ේකට්, රිබන්ත හ යටෝනර්)
කාර්යාලීය ගෘහ භාණ්ඩ, ලී බඩු හා උපකරණ (යකඩ , ෙැව, වායන්ත, ප්ලා ේික් ආද)
වායු මීකරණ යන්තර හා උපාිංග
සියළුම වර්ගයේ වාහන ෙහා අමතර යකාට ේ හා උපාිංග (ටයර්,ියුේ හ බැටරි)
වාහන සීට් කුෂන්ත, සීට් කවර, රබර් පාපිසි හ කැන්තව ේ ආවරණ
ශ්රවය ෙෘශ්ය උපකරණ (කැමරා , විඩියයෝ කැමරා, යර්ඩියයෝ, කැ ට්, යෆෝන්ත ආදය)
දන මුද්රා , රබර් මුද්රා, ප්ලා ේික් නාම පුවරු
පවිර කිරීයේ ද්රවය ( බන්ත හා ය ේදුේ ද්රවය ආදය)
සියළුම වර්ගයේ පාවහන්ත හා ගමන්ත මලු / කාර්යාලීය බෑග්
ගිනි නිවීයේ උපකරණ
කැමරා උපාිංග
විඩියයෝ, ෙළ ය ේයාපට, ප්යලට් යරෝල හ සියලු යප්රායජක්ටර් ේ , ප්රක්යෂේපණ යන්තර
විදුලි උපකරණ හ අමතර යකාට ේ (ශීතකරණ, විදුලි පිංකා, විදුලි බලබ යන ආදය)
යගාඩනැගිලි ඉදකිරිේ ද්රවය (සියමන්ති, වැලි, ගල, සියමන්ති ගල, ගයඩාල ආදය)
ිර යරද හා අත්ත පි ේනා
ජල ැපයුේ නල හ ප්රවාහන නල හ වෑද්දදුේ උපකරණ
සියළු වර්ගයේ වයර්, ේදුලි කේි, විදුලි බුබුළු, ේදුලි පන්තෙේ, බැටරි හ යවනත්ත උපාිංග
සියළු වර්ගයේ යලෝහ භාණ්ඩ හ උපකරණ
සියළු වර්ගයේ තීන්තත, යපාලිෂේ වර්ග හ ආයලපන ද්රව , ද්රවය , යමවලේ හා උපාිංග
යන්තයරෝපකරණ
බැනර්, යකාඩි, ප්රෙර්ශ්න කුි
ශ්ේෙ උපකරණ
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ජල යමෝටර්
නිෂේචල ඡායාරූප ිං ේකරණය, මුද්රණය, ලැමියන්තට් කිරීම. ඇලබේ ක ේකිරීම හා රාමු කිරීම
ප්රකාශ්න හා යපාත්තපත්ත
කිරුේ මිනුේ යන්තර උපකරණ හ මිනුේ ඒකක
සිහිවටන, ශිලාඵල හ මායිේ ගල
ගෘහ උපකරණ ( විදුලි යක්තල, පීරිසි යකාප්ප, ප්ලා ේික් භාණ්ඩ ආදය)
පරණ පුවත්තපත්ත මිලද ගැනීම
පානීය ජලය හා වුර පිලටර්
ප්රවර්ධක කාර්යයන්ත ඳහා කලාත්තමක වැඩ
ේවිංක්රීය කාල ටහන්ත යන්තර හ කාල ටහන්ත පද්දධි
මුද්රණ ද්රවය
පරිගණක ජාල පද්දධි, යතාරුරු න්තනියේෙන තාක්ෂණ උපකරන පද්දධි
සියළුම ගෘහ හා කාර්මික ශ්රවය හා ොශ්ය හ න්තනියේෙන උපකරණ , උපාිංග හා අමතර යකාට ේ
සියළුම වර්ගයේ යකාට්ට, යේට්ට, ඇඳ ඇිරිලි හ අයනකුත්ත සුව පහසුතා උපකරණ හ උපාිංග
ගැලවනයි ේ කරන ලෙ තහඩු හ පයිප්ප
සියළු වර්ගයේ ඇණ, යොර යුරු, ඉි යුරු, ේවයිංක්රීය යොර ව නය
නීපාරක්ෂක උපකරණ, නීපාරක්ෂක යබයහත්ත ද්රවය හා විෂබීජ නාශ්ක හා ඖෂධ වර්ග (face masks, face shields)
සියලුම ආරක්ෂක උපකරණ (CCTV Camera, etc. ….)
පරණ යටානර් මිල දී ගැනීම
පරණ විදුලි බලබ මිලදී ගැනීම
ඉවත්ත කරන යගාඩනැගිලි ද්රවය මිලදී ගැනීම
E-Waste මිලදී ගැනීම

විස්තරය
නීපාරක්ෂන ය ේවා
ආරක්ෂක ය ේවා
යමෝටර් රථ අලුත්තවැඩියා කිරීම
වාහන ය ේවා කිරිම
වාහන වායු මිකරණ අලුත්තවැඩියා කිරීම
වාහන විදුලි පද්දධින්ත අලුත්තවැඩියා කිරීම
වාහන රක්ෂණ ය ේවා.
ප්රවාහන ය ේවා
මුද්රිත ප්රකාශ්න ැලසුේ කිරිම,
මුද්රණ ය ේවා, ලැමියන්තින්ත හා යපාත්ත බැඳිම.
නිශ්ේචල හා විඩියයෝ කැමරා උපාිංග හ ප්රක්යෂේපණ යන්තර ඇුළු තාක්ෂණික උපකරණ අලුත්තවැඩියා කිරීම හා නඩත්තු
කිරිම
මියන්ත, යේයන්ත හ කෘමීන්ත පාලනය
උෙයාන අලිංකාර කිරීයේ ය ේවා හා ගෘහ අලිංකාර කිරීයේ ය ේවා
කූරිය ය ේවය
උත්ත ව කළමනාකරණ ය ේවා (ශ්ාලා හා අයනකුත්ත පහසුකේ)
භාෂා පරිවර්තන ය ේවා (වාර්තා වැඩ ටහන්ත හා ිර පිටපත්ත වලට අොල Sinhala – English, Sinhala –
Tamil)
විඩියයෝ ිං ේකරණ හා ශ්ිෙ පිගත කිරියේ ය ේවා
පරිගණක නඩත්තුව හ අළුත්තවැඩියා කිරිම
ආහාරපාන ැපයිම හා ආපනශ්ාලා පවත්තවායගන යාම
ඡායා පිටපත්ත යන්තර, මුද්රණ යන්තර හ ෆැක් ේ යන්තර වැනි කාර්යාලීය උපකරණ අලුත්තවැඩියා කිරීම හා නඩත්තු කිරීම
විදුලි උපකරණ අලුත්තවැඩියා කිරීම
ිංඥා භාෂා ඉදරිපත්ත කිරිම
යන්තයරෝපකරණ කුලියට දම ( පරිගණක ඇුලු උපාිංග)
අන්තතර්ජාල හා යතාරුරු තාක්ෂණ ය ේවා
ශ්ේෙ විකාශ්න පද්දධි, කැමරා හා ආයලෝක කරණ උපාිංග කුලියට දම
සියළුම වර්ගයේ විදුලි කාර්මික ය ේවා
ඉිංජියන්තරු, නඩත්තු හ ඉදකිරිේ ය ේවා
ගෘහ නිර්මාණ ය ේවා
පාරි රික ඇගයීේ හ මාජ මීක්ෂණ
යගාඩනැගිලි නඩත්තුව හා අළුත්තවැඩියාව

S 31.
S 32.
S 33.
S 34.
S 35.
S 36.
S 37.
S38.
S39.
S40.
S 41.
S 42.
S 43.
S 44.
S 45.
S 46.
S 47.
S 48.
S 49.
S 50.
S 51.

සියළුම වර්ගයේ උත්ත ව භාණ්ඩ ය ේවා ැපයීේ.
යකාඩි වර්ග හා ැරසිලි වර්ග.
විවිධ ප්රිමා හා පෙක්කේ හ බැජ් වර්ග නිර්මාණය.
ශ්රවය ෙෘශ්ය උපකරණ අළුත්තවැඩියාව හා ය ේවා ැපයීම.
ජල නල අළුත්තවැඩියාව
නිල හැදුනුේපත්ත මුද්රණ ය ේවා ැපයීේ
විදුලි ජනන යන්තර ය ේවා පයන්තනන්ත
ආරක්ෂක උපකරණ අලුත්තවැඩියාව හා නඩත්තුව
වියශ්ේෂ ෙෘශ්ය ප්රයයෝග උපකරණ ය ේවා (Smoke Machine, Rain Tower, Wind Machine, Spark Machine)
වියශ්ේෂ ෙෘශ්ය ප්රයයෝග නිර්මාණ ශීලපීන්ත( VFX -ග්රැෆික්, ජීවිකරණ නිර්මාණ,Editing & Mastering, Graphic Design, 3D
Animation,)
පසුතල ෙර්ශ්න ෙහා භාවිතා කරන උපිංග ය ේවා පයන්තනන්ත (Black & Green Frame, track, drolly, Crane & jib armed,
steady cam)
ඇලුමිනියේ නිර්මාණ හා නඩත්තු කටයුු ය ේවා.
යකඩ පැ ේසීේ හා නඩත්තු කටයුු.
වායු මිකරණ අලුත්තවැඩියා කිරීම හා ය ේවා කිරීම
වායන්ත කබඩ්, ලිපියගානු කැිනට් ආද කාර්යාල යපාදු උපකරණ අලුත්තවැඩියාව
යේෂ නිරූපන ශීලපීන්ත,
කලා අධයක්ෂණ ශීලපීන්ත
රූපවාහීනී නියේෙන ශීලපීන්ත,
පසුිේ කථන ශීලපීන්ත
අයලෝකකරණ ශීලපීන්ත
ගායන ශීලපීන්ත හ ිංගීත කණ්ඩායේ.

 S 03, S 04, S 05, S 06 කාණ්ඩ යටයත්ත ලියාපදිංචි විම ෙහා අයදුේකරන අයදුේකරුවන්ත යකාළඹ, යෙහිවලගලකි ේ මහ නගර භා සීමායවි හ යකෝට්යට් නගර භා සීමායේ පිහිි ආයතන විය යුුය.

යමාහාන්ත මරනායක
රජයේ ප්රවෘත්ති අධයක්ෂ ජනරාල
රජයේ ප්රවෘත්ති යෙපාර්තයේන්තුව
දුරකථන අිංකය :- 011 2514759 / 011 2512332
ෆැක් ේ අිංකය

:- 011 2514286

රජයේ ප්රවෘත්ති යෙපාර්තයේන්තුව.
2022/2023 වර්ෂය සෙහා සැපයුේකරුවන්ත හා යකාන්තරාත්තකරුවන්ත ලියාපදිංචි කිරීම.
අයදුේකරුවන්ත සෙහා ඉල්ලුේ පරය.
උක්ත කරුන ේබන්තධයයන්ත 2022.02.11 දන දනමිණ, යඩ්ලිනිවු ේ හා ිනකරන්ත යන පුවත්තපත්ත වල පළ කර ඇි ෙැන්තවීේ හා බැයඳේ.
01) ආයතන/ වයාපාර පිලිබඳ යතාරුරු
i) ආයතනයේ/වයාපාරයේ නම:........................................................................................................................................................
ii)

ආයතනය/වයාපාරය ලියාපදිංචි කර ඇි ේභාවය:- (සීමිත මාගේ/ හවුල වයාපාර/ තනි පුද්දගල වයාපාර/ රාජය ිං ේථා./
යවනත්ත) - .....................................................................

iii) වයාපාර ලියාපදිංචි හිකයේ අිංකය:-..................................................................
(ලියාපදිංචි හිකයේ ඡායාපිටපතක් අමුණන්තන)
iv) ආයතනයේ/වයාපාරික ේථානයේ ලිපිනය:...........................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................... .......................................................................
v)

ආයතනය /වයාපාරික ේථානය අයත්ත ද ේික්කය:-..................................................

vi) දුරකථන අිංකය:-.......................................................

ෆැක් ේ අිංකය:-............................................

විෙුත්ත තැපැල ලිපිනය:-........................................................................................
vii) ආොයේ බදු ලිපියගානු අිංක (ියේනේ):-.......................................................
viii) එකු කල අගය මත බදු (VAT) ෙහා ලියාපදිංචි අිංක (ියේනේ):-...............................................................
(ලියාපදිංචි හිකයේ ඡායාපිටපතක් අමුණන්තන)
ix) යවනත්ත නනික අවශ්යතා හික/බලපර අිංක:-......................................................................
(අොල ලියකියවිලි වල ඡායාපිටපතක් අමුණන්තන)
x)

ලියාපදිංචි වීමට අයප්ක්ෂා කරන්තයන්ත:- (නිෂේපාෙකයකු/ බලයලත්ත නියයෝජිතයකු /උප නියයෝජිතයකු/ යතාග ැපයුේකරුයවකු/
සිලලර ැපයුේකරුවකු/ යබොහරින්තනකු) යල

xi) ලියාපදිංචියට ඉලලුේ කරන භාණ්ඩ හා ය ේවා ැපයීම ෙහා පිළිබඳ ආයතනයේ ේබන්තීකරණ නිලධාරියකු යේ නේ
ඔහුයග්/ඇයයග්
නම හා තනුර

:-..........................................................................................................................

විෙුත්ත තැපැල ලිපිනය

:-..........................................................................................................................

දුරකථන අිංකය

:-......................................................

02) ලියාපදිංචි කිරීමට බලායපායරාත්තු වන භාණ්ඩ හා යවනත්ත යස්වා / යකාන්තරාත්ත පිළිබඳ විස්තර

ැපයුේ/යකාන්තරාත්ත
වි ේතර

ිංයක්ත
අිංක/අිංකය

එක් වරකට ැපයිය හැකි භාණ්ඩ හා ය ේවා වල/ඉටු
කල හැකි යකාන්තරාත්ත වල අගය(රුපියල)
මිලියන 1ට අඩු

උො: කාර්යාලීය ලිපිද්රවය

උො: G-01

1.
2.
3.
4.
(ඉඩ ප්රමාණවත්ත යනායේ නේ ඇමුණුමක් යල ඉදරිපත්ත කරන්තන.)

මිලියන 1ට වැඩි
2ට අඩු

මිලියන 2ට
වැඩි

ණය පහසුකේ
ලබාදය හැකි
උපරිම දන ගණන

03) පසුගිය වසර 3 ුළ (2019,2020,2021) රාජය ආයතනවලට සපයන ලෙ භාණ්ඩ හා යස්වා/ඉටුකරන ලෙ යකාන්තරාත්ත පිළිබඳ
විස්තර
පයන ලෙ භාණ්ඩ හා
ය ේවා/ඉටුකරන ලෙ
යකාන්තරාත්ත වලට අොල
ිංයක්ත අිංක/අිංකය

භාණ්ඩ හා ය ේවා පයන ලෙ/
යකාන්තරාත්ත ඉටුකරන ලෙ ආයතනයේ
නම

විනාකම රු:
(ආ න්තන රුපියල
ෙහ ට)

වර්ෂය

(ඉඩ ප්රමාණවත්ත යනායේ නේ ඇමුණුමක් යල ඉදරිපත්ත කරන්තන)
යමම ෙැන්තවීයේ ෙහන්ත යනාවන භාණ්ඩ හා ය ේවා ැපයීමට අයප්ක්ෂා කරන්තයන්ත නේ අිංක 2 හා 3 යටයත්ත ඒ පිළිබඳ අොල වි ේතරය
ිංයක්ත අිංක රහිතව ෙහන්ත කරන්තන.
මම/අපි විසින්ත ඉහත පයා ඇි සියලු වි ේතර මයග්/අපයග් ෙැනීම පරිදී තය හා නිවැරද බවට , යමයින්ත හික කරන අතර , මම/අපි
විසින්ත පයන ලෙ කිසියේ යතාරුරක් යනාමඟ යවන සුළු යහෝ අ තය බව පසුව යහළිවුවයහාත්ත , කාර්ය ාධනය අ ුටුොයක
වුවයහාත්ත රජයේ ප්රවෘත්ති යෙපාර්තයේන්තුව විසින්ත පවත්තවායගන යන භාණ්ඩ හා ය ේවා ැපයුේකරුවන්තයග්/ යකාන්තරාත්තකරුවන්තයග්
යලඛණයයන්ත ඉවත්ත කර , අ ාධු යලඛණයට ඇුළත්ත කිරීමට සිදු වන බවත්ත මම/ අපි ෙනිමි/ෙනිමු.
.............................................. අිංක ෙරන මුෙල භාරගැනියේ කුවිතාන්තසිය මගින්ත රු. 1000/- ක් යෙපාර්තයේන්තු අයකැමි යවත යගවූ
බව හික කරමි/ කරමු.
අයදුේකරු/කරුවන්ත / බලයලත්ත අත්ත න්ත කරු/කරුවන්ත
අත්ත න. 1................................................................

2.................................................................

නම

1................................................................

2..................................................................

ජා.හැ.අිං. 1................................................................

2..................................................................

දනය................................

වයාපාර මුද්රාව

කාර්යාලිය ප්රයයෝජනය සෙහා පමණි.
ලියපදිංචි අිංකය

:- ........................................................................................................

ලියාපදිංචි අයිතම අිංකය :- ........................................................................................................
ලදුපත්ත අිංකය

:- ........................................................................................................

ඉලලුේයකාට ඇි අයිතමය ෙහා 2022/2023 ව රට ැපයුේකරුවකු වශ්යයන්ත ලියාපදිංචි කරන / යනාකරන ලද.

එච්.ඒ.යූ.ජයලත්ත
ප්රධාන ගණකාධිකාරි
ප්රවෘත්ති අධයක්ෂ ජනරාල යවනුවට

