
ග්රාමීය හා ප්රාදේශීය පානීය ජල සම්පාදන ව්යාපෘති සංව්ර්ධන රාජය අමාත්යාංශය  

2022 වර්ෂය සඳහා සැපයුම්කරුවන් හා සසේවා සපයන්නන් ලියාපදිංචි කිරීම 

 

2022 වර්ෂය සවනුසවන් සවනුසවන් ග්රාමීය හා ප්රාසේශීය පානීය ජල සම්පාදන වයාපෘති 

සිංවර්ධන රාජය අමාත්යාිංශයට පහත් උපසේඛනසේ සඳහන් ද්රවය හා සසේවා සැපයීම සඳහා 

ලියාපදිංචි වීමට අසේක්ෂිත් සැපයුම්කරුවන් / සසේවා සපයන්නන් හා නිෂේපාදකයින් සවතින් 

අයදුම්පත් කැඳවනු ලැසේ. 

උපසේඛනය 

• සැපයිය යුතු ද්රවය හා උපකරණ 

01. ලිපි ද්රවය 

02. කාර්යාල උපකරණ - සම්ස, පුටු, අේමාරි ආදය (දැව හා වාසන්) 

03. පරිගණක, මුද්රණ යන්ර, පරිගණක උපාිංග, ඡායා පිටපත් යන්ර,ෆැක්ෂසේ යන්ර ආදය 

04. සටෝනර්, කාට්රරිජ් හා රිබන් 

05. කාර්යාලීය හැදුනුම්පත්,කාර්යාලීය දන මුද්රා,රබර් මුද්රා සකසේ කිරීම, බැනර්,රූපරාමු 

සැකසීම, නාම පර, ලිපි ශීර්ෂ සහ සපාත් බැදීසම් කටයුතු ඇතුළු සියළුම මුද්රණ 

කටයුතු හා ආශ්රිත් සසේවා 

06. ටයර්,ටියුේ, බැටරි සැපයීම 

07. වායුසමීකරණ යන්ර සැපයීම හා සවිකිරීම 

08. ශීත්කරණ,විදුලි පිංකා,විදුලි සක්ෂත්ල,බැටරි,බේබ,විදුලි සේනු ඇතුළු සියළුම විදුලි 

උපකරණ 

09. විශබීජහරණ දයර, මුහුණු ආවර්ණ 

10. කැමරා හා උපාිංග, රූපවාහිනී යන්ර,CCTV ඇතුළු සියළුම වර්ගවල ශ්රවය දෘෂය 

උපකරණ 

11. ඇළුමිනියම් පිරිසැකසුම් 

 

• සසේවාවන් 

01. සමෝටර් වාහන අළුත්වැඩියාව 

02. සමෝටර් වාහන සසේවා කිරීම 

03. වාහන වායුසමීකරණ අළුත්වැඩියා හා සසේවා 

04. වාහන ටින්ටඩ් හා කුෂන් කිරීම 

05. සමෝටර් වාහන රක්ෂෂණය 

06. පරිගණක මුද්රණ යන්ර, ඡායා පිටපත් යන්ර, ෆැක්ෂසේ යන්ර අළුත්වැඩියාව හා සසේවා 

සිදු කිරීම 

07. කාර්යාල උපකරණ(සම්ස,පුටු, අේමාරි ආදය)  සහ විදුලි උපකරණ අළුත්වැඩියා 

කිරීම 

08. වායුසමීකරණ යන්ර අළුත්වැඩියාව හා සසේවා 



09. අභ්යන්ත්ර දුරකථන පේධතිසේ අළුත්වැඩියාව හා සසේවා  

10. දුරකථන පේධතිය සසේවා කිරීම හා අළුත්වැඩියා කිරීම 

11. ශීත්කරණ,විදුලි පිංකා,විදුලි සක්ෂත්ල,බැටරි,බේබ,විදුලි සේනු ඇතුළු සියළුම විදුලි 

උපකරණ අළුත්වැඩියා කිරීම 

12. කැමරා හා උපාිංග, රූපවාහිනී යන්ර,CCTV ඇතුළු සියළුම වර්ගවල ශ්රවය දෘෂය 

උපකරණ සසේවා සහ අළුත්වැඩියා කිරීම 

13. පරිවර්ත්න කටයුතු (දමිල / ඉිංග්රීසි) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ග්රාමීය හා ප්රාදේශීය පානීය ජල සම්පාදන ව්යාපෘති සංව්ර්ධන රාජය අමාත්යාංශය  
අිංක 35, “ලක්ෂදය මැදුර” , නව පාර්ලිසම්න්තු පාර, පැලවත්ත්, බත්ත්රමුේල 

 

2022 වර්ෂය සඳහා සැපයුම්කරුවන් හා සසේවා සපයන්නන් ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා අයදුම්පරය 

 

01.සැපයුම්/ සසේවා සපයන ආයත්නසේ නම 

:.............................................................................. 

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

......... 

 

02. ආයත්නසේ ලිපිනය : 

........................................................................................................... 

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

......... 

 

03.දුරකථන අිංක :  

            කාර්යාල : ......................................................... 

                ජිංගම : ......................................................... 

 

04.ෆැක්ෂසේ අිංකය : ........................................................ 

               ඊ-සම්ේ : ........................................................ 

 

05. වයාපාර ලියාපදිංචි කිරීසම් අිංකය(සහතිකසේ පිටපත්ක්ෂ ඇමිණිය යුතුය) : 

............................... 

 

06. ලියාපදිංචි වීමට බලාසපාසරාත්තු වන කාණ්ඩ අිංකය හා සැපයුම් / සසේවාසවහි නම : 

(යම් කාණ්ඩ අිංකයක්ෂ යටසත් සපයනු ලබන සසේවාවන් පිළිබඳව පැහැදලිව සඳහන් කරන්න) 

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

..........  

07. එකතු කළඅගය මත්(වැට්ර) බේද සඳහා ලියාපදිංචි වී ඇත් ද යන වග : 

....................................... 

(ඔව් නම් වැට්ර ලියාපදිංචි සහතිකසේ පිටපත්ක්ෂ අමුණා එවිය යුතුය) 

 



08. සගවන ලද ලියාපදිංචි ගාසේතුව : රු. ......................... 

 

09. සත්ාරතුරු සඳහා විමසීම් කළ හැකි අයසේ නම් සහ දුරකථන අිංක : 

........................................ 

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

......... 

 

මා විසින් ඉහත් සඳහන් කර ඇති සියලු විසේත්ර සත්ය හා නිවරද බවට සහතික කරන අත්ර ග්රාමීය 

හා ප්රාසේශීය පානීය ජල සම්පාදන වයාපෘති සිංවර්ධන රාජය අමාත්යාිංශසේ නීතිරීති වලට 

අනුකූලව කටයුතු කිරීමට එකඟ සවමි. 

අයදුම්කරුසේ නම : 

................................................................................................................... 

අයදුම්කරුසේ අත්සන,දනය හා නිළ මුද්රාව : 

............................................................................... 

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

......... 

 

 

  



 

• සකාන්සේසි හා උපසදසේ 

 

01. සැපයීම් සහෝ සසේවා සඳහා ලියාපදිංචි වීසම්දී එක්ෂ එක්ෂ අයිත්මයන් සඳහා රු.500 ක 

නැවත් සනාසගවනු ලබන මුදලක්ෂ ග්රාමීය හා ප්රාසේශීය පානීය ජල සම්පාදන වයාපෘති 

සිංවර්ධන රාජය අමාත්යාිංශය නමට ලිංකා බැිංකුව, පැලවත්ත් ශාඛාව, ගිණුම් අිංක 

7042707  මුදේ සගවා අදාල රිසිට්රපත් අයදුම්පත් සමග ඉදරිපත් කලයුතු අත්ර 

අයදුම්පත් www.mws.gov.lk සවේ අඩවිසයන් ලබා ගත් හැක. 

02. ලියාපදිංචි සැපයුම්කරුවන්සගන් හා සසේවා සපයන්නන්සගන් මිල ගණන් කැඳවනු 

ලබන අත්ර, එම ඉදරිපත් කරන ලද මිල ගණන් අවම වශසයන් දන 30ක කාලයක්ෂ 

සඳහා වලිංගු විය යුතුසව්. භ්ාණ්ඩ හා සසේවා මිල දී ගැනීසම් දී ණය කාල සීමාව ද, දන 

30ක කාලයක්ෂ සඳහා වලිංගු විය යුතුය. 

03. අවශය යැයි හැසගන අවසේථාවකදී සවනත් සැපයුම්කරුවන්සගන් සහෝ සසේවා 

සපයන්නන්සගන් භ්ාණ්ඩ හා සසේවා ලබා ගැනීසම් අයිතිය අමාත්යාිංශය සතුසව්. 

ඉේලුම් කල විට සනාකඩවා සදවරක්ෂ මිල ගණන් ඉදරිපත් සනාකරන්නාවු ද 

සැපයුම්කරුවන් / සසේවා සපයන්නන්සේ ලියාපදිංචිය අවලිංගු කිරීමට කටයුතු කරනු 

ලැසේ. 

04. මිල ගණන් කැඳවීසම්දී යවනු ලබන ලිපි නැවත් ත්ැපෑල මගින් හරවා අමාත්යාිංශයට 

එවන්සන් නම් එම ආයත්න වල ලියාපදිංචිය එසසේ සිදු වූ පළමු අවසේථාසව්ම අවලිංගු 

කරනු ලැසේ. 

05. අයදුම්පත් ඇතුලත් ලියුම් කවරසයහි වම් පස ඉහල සකලවසර් “සැපයුම්කරුවන් හා 

සසේවා සපයන්නන් ලියාපදිංචි කිරීම 2022 වර්ෂය” යනුසවන් සඳහන් කර 

2021.12.27 දනට සපර පහත් සඳහන් ලිපිනයට ලියාපදිංචි ත්ැපෑසලන් සහෝ පාලන 

අිංශයට ප.ව.3.00ට සපර සගනවිත් භ්ාර දය යුතුයි. 

06. සැපයුම් හා සසේවාවන් සඳහා අත්තිකාරම් මුදේ සනාසගවන අත්ර සගවීම් කරනු 

ලබන්සන් භ්ාණ්ඩ සහෝ සසේවවන් සැපයීසමන් පසුවය. ඒ සඳහා දන 30ක ණය කාල 

සීමාවක්ෂ ලබා දය යුතුය. 

07. අදාල ඉේලුම්කරුට දුරකථන හා සවනත් සන්නිසව්දන පහසුකම් තිබිය යුතුය. යම් 

ලියාපදිංචි සැපයුම්කරුසවකුසේ සහෝ සසේවා සපයන්සනකුසේ සේීර ලිපිනය සහ 

දුරකථන අිංක සවනසේ වන්සන් නම් ඒ බව වහාම අමාත්යාිංශසේ පාලන අිංශය සවත් 

දැනුම් දීමට කටයුතු කල යුතුය. 

08. වයාපාර ලියාපදිංචි කිරීසම් වලිංගු සහතිකසේ පිටපත්ක්ෂ ලියාපදිංචි වීසම් අයදුම්පත් 

සමඟ ඉදරිපත් කළ යුතුය. එසසේ සනාමැති ඉේලුම්පත් ප්රතික්ෂසෂේප කරනු ලැසේ. 

09. අයදුම්පත් ඉදරිපත් කරනු ලබන ආයත්න සහෝ පුේගලයින් ලියාපදිංචි කරනු 

ලබන්සන් වයාපාර ලියාපදිංචි කිරීසම් සහතිකසේ සඳහන් භ්ාණ්ඩ සඳහා පමණි. 

 



10. සැපයුම්කරුවන්සේ ලියාපදිංචි සේථානයන් සවත් අමාත්යාිංශ නිලධාරින් පැමිණ 

පරික්ෂෂා කරනු ලැබිය හැකි අත්ර එහිදී භ්ාණ්ඩ සැපයීම් සහෝ සසේවා කිරීම සඳහා 

අවශය වන පහසුකම් සනාමැති නම් එම ආයත්න වල ලියාපදිංචිය පූර්ව දැනුම්දීමකින් 

සත්ාරව අවලිංගු කරනු ලැසේ. 

 

11. වාහන අළුත්වැඩියා සහ සසේවා ලබා ගැනීසම් අවසේථාවල දී අමාත්යාිංශයට ආසන්න 

ලියාපදිංචි ආයත්න සඳහා ප්රමුඛත්වය සදනු ලැසේ. 

 

අයදුම්පත් සමග ඉදරිපත් කළ යුතු සේඛණ 

• මුදේ සගවූ රිසිට්ර පත් 

• වයාපාර ලියාපදිංචි කිරීසම් සහතිකය 

• වැට්ර බදු ලියාපදිංචි සහතිකය 

 

 

 

සේකම් 

ග්රාමීය හා ප්රාසේශීය පානීය ජල සම්පාදන වයාපෘති සිංවර්ධන රාජය අමාත්යාිංශය 

සනා.35, “ලක්ෂදය මැදුර” 

නව පාර්ලිසම්න්තු පාර,  

පැලවත්ත්,  

බත්ත්රමුේල 


