
 
 

 

 

 

SABARAGAMUWA UNIVERSITY OF SRI LANKA 
 

REGISTRATION OF SUPPLIERS FOR THE YEAR 2021 

 

Applications are invited from Government Departments, Government Owned Business Undertakings, Public 

Corporations, Reputed Suppliers, Local Agents, Manufacturers, Dealers, Business Organizations and 

Contractors who wish to register themselves with the Sabaragamuwa University of Sri Lanka for the supply of 

under mentioned goods and services for the year 2021. 

 

Separate applications should be made for each category and if registration is sought for more than one 

category separate applications should be forwarded under one cover.  A non-refundable deposit of Rs. 1,000/- 

should be paid for the registration of each category. The applications should be accompanied by a Bank Draft 

with validity of 90 days drawn in favour of “Bursar, Sabaragamuwa University of Sri Lanka or with a copy of 

the deposit slip for each sub headings to Account Number 0002246976 of Bank of Ceylon Balangoda in favour 

of Sabaragamuwa University of Sri Lanka.  

Cheques and Money Orders will not be accepted. Applications on the contrary will not be considered. 

Applicants should seek registration only for the business appearing in their Business Registration Certificate. 

Applications for the registration can be downloaded through the university website www.sab.ac.lk –Notices 

   

The University reserves the right to accept or reject any application. Quotations for each category will 

normally be called for, from the Registered Suppliers. But the University reserves the right to call for 

quotations from other sources to obtain competitive offers. 

 

The Suppliers registered for the year 2021 should agree to offer credit facilities for a period of at least 60 

days.  If this condition is violated, even after registration, such suppliers will be blacklisted.   
 

All applications should be sent under registered cover, marked “Application for the Registration of 

Suppliers 2021” on the top left- hand corner of the envelope, to reach the Senior Assistant 

Bursar/Supplies, Sabaragamuwa University of Sri Lanka, P.O. Box. 02, Belihuloya- 70140 on or before,   

15th December 2020.  
 

Applicants should forward with a copy of Business Registration Certificate. If supplier is liable for VAT the 

certified copy of VAT Certificate should be attached with the application.   If the supplier is not liable for VAT, a 

recent letter obtained from the Inland Revenue Department has to be attached with the application. Those 

who do not submit the above specified certificates and incomplete applications will be rejected. 
 

For further details please contact Senior Asst. Bursar/Supplies, Sabaragamuwa University of Sri Lanka, P.O. 

Box 02, Belihuloya – 70140 Tele: Number 045-2280311. 

 

 

Acting Registrar, 

Sabaragamuwa University of Sri Lanka, 

P.O. Box 02, 

Belihuloya. 

70140 

 

 

http://www.sab.ac.lk/


Content 

List of Category 

 
Serial 

No 

Items Descriptions 

01 Office Stationery   Photocopy Papers, computer continuation sheets, 

Duplicating Papers, Half Sheets, C.R. Books, File Covers, 

Typewriter ribbons  and ink (For manual & electronic), 

Ink Pads, Pins, Paper clips, Stapler Machines, Paper 

weights, Ball Point Pens, Pencils, Carbon Paper,  

Electronic Stencils ,Markers..etc. 

02 Toners ,Cartridge, Ribbon Photocopiers, Printers, Stencils, Fax, etc. (Only 

Authorized local agent/ distributors should submit the 

application with certificates, for register under this 

item.) 

03 Library Books & Periodicals Local & Foreign etc.  

04 Wooden Furniture Chairs, Tables, Cupboard, Beds, Racks, Almirah,Book 

shelves etc.  

05 Steel Furniture Chairs, Tables, Cupboard, Filling cupboards etc. 

06 Fiber Glass Furniture Tables, Chairs etc.  

07 Plastic item  Chair ,Table, Dustbin, Garbage Bin  

08 Mattress & Mattress Covers SLS Certified 

09 Office Equipment    Calculators,  Photocopiers, Electrical and Manual 

typewriters, Printing machines, Roneo Machines 

Communication Equipment, Fax Machines, Duplo 

Machine, White Boards & Green Boards,  etc.  

10 Computers , Computer Accessories 

& Teaching Equipment 

 Computers, UPS, Computer related other items 

,Computer software & Hardware, Networking 

accessories, Laptop Computers, Multimedia Projector, 

Overhead Projectors, Interactive White Boards  etc.  

11 Electrical Goods      Fans, Television Set, Video Set, Audio Equipment, 

Ovens, Vacuum Cleaners, Deep – Freezers, 

Refrigerators, Air- Conditions, Electric Irons & Boilers 

etc.  

12 Electrical Items     Bulbs, wires, Electricity meters, Cables, Switches, Plug 

Tops, Holders and Other Electrical equipment etc.  

13 Hardware Items    G.I. Pipes, Iron, G.I. Sheets,  Nails, Bolts and Nuts, Mamo 

T, Tiles, Asbestos Sheets, Glass Sheets, Taps, Ball 

Valves, Sanitary ware and bathroom fittings, and 

others, Wall tiles, Floor Tiles. Brooms, Brushers etc. 

14 PVC Items PVC Pipes, Fittings & Shell Tank etc. 

15 Paints  Paints, Polish, Wax, Varnish, Thinner & Turpentine etc  

16 Building Materials Metal, Rubbles, Lime, bricks, Manure, Cement, River 

Sand,  etc.  

17 Swan Timber Planks, Rafters, Reefers etc.  

18 Tire and Tubes/Rebuilding For all kind of vehicles 

19 Motor Spare parts All vehicle spare parts Including Batteries 

20 Torches /Torch Batteries  

21 Cookery & Cutlery, Kitchen Utensils Catering equipment, cup & soucers 

22 Uniform and Clothing Materials  Clothing for Uniforms and Uniform Items, Boots, 

Raincoats, Caps, Umbrella, Bed sheets, Curtains, 



Towels, Pillow-cases  etc. 

23 Lather Bags & Executive Bags  

24 Interior Decorative items Floor carpeting, Tailoring & fixing curtains, window 

blinds, cushion works, ..etc 

25 Disinfectants, Soap,   

26 Medical Supplies Medicine, First aid Supplies, Surgical Instruments etc.  

27 Laboratory Chemicals   

28 Swimming pool Chemicals   

29 Laboratory equipment/Laboratory  

Glassware / Medical & Dental 

Equipment 

 

30 Surveying Equipment GPS, Tripod & all kind of Survey Equipment etc.  

31 Sports Items / Goods  

32 Sports Uniform   

33 Safety Equipment CCTV security system, Metal Detectors, Fire 

Extinguisher, Refilling of Fire Extinguishers & safety 

shoes etc. 

34 Farm Equipment Fertilizer, Agro- Chemicals & Agricultural Tools etc.  

35 Animal Feeds All Kind of Animal Feeds  

36 Garden Equipment 

 

Flower Pots, Garden Benches & Lamps, Machinery etc 

37 Plants Flower Plants & Other Garden Plants etc.  

38 Convocation Cloak, Garland, etc 

39 Concrete products Cement blocks, Hume Pipes, Slabs, Pre casts, Garden 

benches, flower pots etc. 

40 Software Virus Guard ,Account stocks , GIS, etc 

41 Souvenir Mementos, Bags, Pens, Lanyards etc. 

42 Compost/Coir dust/Buffalo Grass  

43 Brass Items Mementos, Medals 

44 Plaques  (Stone, Acrylic ,ect) 

45 Communication Equipment  

46 Technical Equipment & Supply of 

Spare parts 

 

47 Audio Video Equipment ( Visual)  

48 Generator Portable, Standby 

 

Services 

Serial No Services  Descriptions 

49 Printing General printing, Book binding and Book binding 

Materials, Block, Rubber Seals, Date Stamps, Name 

Boards ( Metal /Plastic ), Digital Banners & Cloth 

Banners envelop etc.  

50 Servicing and repairing of 

Surveying Equipment 

GPS, Tripod and all kind of Survey Equipment 

51 Repairs of Office Furniture  

(Steel, Wooden & Fiberglass)  

Welding & Repairing etc.  

52 Repairs of Office Equipment 

and Teaching Equipment 

Photocopiers, Duplo Machines, Computers and 

Printers, Type Writers ( Electronics and Manual ) 

Multimedia Projectors, Electric Screens, OHP, White 

Boards etc. 

53 Repairs of Laboratory  



Equipment 

54 Repairs of Motor Vehicles General Repairing, Tinkering and Painting of Motor 

vehicles cushion covers and Seats, Seat covers for 

vehicles and changing tire ,Vehicle Air Conditioners etc.  

55 Vehicle Services  JCB Machine Service 

56 Repairs of Electrical Equipment Refrigerators, Water Motor ,Deep-Freezers  etc.  

57 Civil Constructions Building Constructions, Road constructions, Repairs 

and Rehabilitation of Buildings, Partition of Building 

etc.  

58 Supply of Labor Cleaning, Security, Farm & Maintenance etc.  

59 Laundering Facility  Dry Clean 

60 Hiring of Vehicles  Passenger Van – With AC & Without AC – Seat 15 

Passenger Bus – Seat 28,  32,  42 & Seat 56 

Lorry, Truck, Boom Truck etc.  

61 Catering Services Refreshment, Lunch ,Dinner  

62 Audio Visuals  Sound System, Video recording, Editing Etc  

63 Civil Works  Civil works, Aluminum & Finishing works, Construction 

Equipment suppliers (earth filling movers), 

Landscaping, Cleaning Wells , Controlling Insects 

64 Telephone Repairs  

65 Communication Equipment 

Repairs  

 

66 Convocation Photography & 

Video Service 

 

67 Convocation flower decorating  

68 Hiring of items Tents, Plastic Chairs, Sound systems 

69 Air Ticketing Service  

70 Air Conditioners  

71 Software Development  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sabaragamuwa University of Sri Lanka  

APPLICATION FOR REGISTRATION OF SUPPLIERS – 2021 

 

Category & category no  :……………………………………………………………………. 

 

1. Name of Organization  :……………………………………………………………………. 

2. Address of Organization :……………………………………………………………………. 

 

3. Contact Details 

a. Land Phone No.   : ……………………………………………………………………. 

b. Fax No.  : ……………………………………………………………………. 

c. E-mail    : ……………………………………………………………………. 

 

4. Nature of Business    : ……………………………………………………………………. 

(Whether a Manufacturer, Sole Proprietorship) 

 

5. Nature of Business Registration : …………………………………………………………………… 

(Government owned, Limited Liability Co. Partnership/PLC) 

 

6. Business Registration Certificate Number & Date : …………………………………………………… 

(Attached a certified copy) 

 

7. VAT Registration no (Attached a certified copy): …………………………………………………………… 

8. If you are not a VAT Registered Supplier (Attached letter of exemption obtained from Dept.of Inland 

Revenue) 

9. Whether 60 days credit facilities offered   : ……………………………………………….. 

10. Limit of credit offer and period    : ……………………………………………….. 

11. Names of Bankers      : ……………………………………………….. 

12. Number of years of experience in the relevant trade : ……………………………………………….. 

13. Other available facilities, Transport & Storage    : ……………………………………………….. 

 

                 I/We have read conditions and agree to abide by them. I/We certify that the particulars furnished by me/us 

in this application are true and accurate. 

 

Date: ………………………                                                                          …………........................ 

             Signature of Applicant 

 (Official Rubber Stamp) 

 

 



 

 

     
 

 
 

 ශ්රී ලංකා සබරගමුව විශ්වවිද්යාලය 
 

                                                                  

2021 වර්ෂය සඳහා සැපයුම්කරුවන් ලියාපදිංචි කීරීම 

 

ශ්රී ලිංකා සබරගමුව විශ්වවිද්යාලයට 2021 වර්ෂය තුළ පහතින් ද්ැක්වවන භාණ්ඩ හා වස්වාවන් සැපයීම සඳහා රජවේ 

වද්පාර්තවම්න්තු, රජය පිළිගත් වයාපාර තයතන, රාජය සිංස්ාා, පිළිගත් සැපයුම්කරුවන්වගන්, වේශීය නිවයෝජිතයින්වගන්, 

වවළඳ තයතන හා වකාන්රාත්කරුවන්වගන් දයම්ම්පත් කැඳව ල ලැව   

සැපයුම්කරුවවක් වශවයන් ලියාපදිංචිය ලැබීමට සුම්සු වන්වන් වවළඳ ලියාපදිංචි කිරීවම් සහතිකවේ සඳහන් සැපයුම් වහෝ 

වස්වාවන් සඳහා පමණි  එක් එක් භාණ්ඩය වහෝ වස්වාව වව ලවවන් ලියාපදිංචි වීමට වවන වවනම ඉදරිපත් කර ල ලබන 

දයම්ම්පත් එකම ලිපි කවරයක බහා එවිය හැක  තපසු වනාවගවන රු.1000/- ක ගාසත්ුවක් එක් එක් භාණ්ඩය /වස්වාව 

සඳහා වගවිය යුතු දතර මූලයාධිකාරී, ශ්රී ලිංකා සබරගමුව විශ්වවිද්යාලය නමින් ලබා ගත් දින 90 ක් වලංගු බ ංකු 

අණකරයක් වහෝ ශ්රී ලිංකා සබරගමුව විශ්වවිද්යාලය පත්වාවගන ය ල ලබන ලිංකා බැිංකුව බළන්වගාඩ ශාඛාවේ ගිණුම් 

දිංකය 0002246976 ද්රණ ගිණුමට මුද්ල් බැර කර ,මුද්ල් වගවූ බවට රිසිට්පත දද්ාල දයම්ම්පත සමග දමුණා දප වවත 

ලැබීමට සැලැස්විය  යුතුය ගාස්තුව සඳහා වෙක්පත්, මුද්ල් ඇණවුම් භාර ග ල වනාලැව   වමය උල්ලිංඝනය කරන 

සැපයුම්කරුවන් ලියාපදිංචිය සඳහා සලකා බල ල වනාලැව  ඕනෑම දයම්ම්පතක් පිළිගැනීවම් වහෝ ප්රතික්වෂප් කිරීවම් 

දයිතිය විශ්වවිද්යාලය සතුය භාණ්ඩ හා වස්වා සඳහා මිල කැඳවුම් සාමනයවයන් ලියාපදිංචි වු සැපයුම්කරුවන්වගන් සිම් 

කර ල ලබන දතර තරගකාරී මිලක් ලබාගැනීමට දවශය වු විට මිල කැඳවිම් වවනත් සැපයුම්කරුවන්වගන් ද් ලබා ගැනිවම් 

දයිතිය විශ්වවිද්යාලය සතුය සැපයුම්කරුවන් වලස ලියාපදිංචි වීම සද්හා දද්ාළ දයම්ම්පත් විශ්වවිද්යාලීය වව දඩවිය 

www.sab.ac.lk -          Notice  මගින් බාගත කර ගත හැක  

2021 වසර සඳහා ලියාපදිංචි වන සැපයුම්කරුවන් දවම වශවයන් දන 60ක කාලයක් සඳහා ණය පහසුකම සපයා දීමට 

එකඟ විය යුතු දතර,එම වකාන්වේසිය කඩකර ල ලැබුවවහාත් ලියාපදිංචි වීවමන් පසුව වුවද් එම සැපයුම්කරුවන්වේ නම 

දඟරු ලැයිස්තුවට ඇතුළත් කර ල ඇත  වමහි පහතින් ද්ැක්වවන තකෘතිය පරිද සකස්  කරන ලද් දයම්ම්පත් 

"ස පයුම්කරුවන් ලියාපදිංචි කිරීම-2021 "  ය ලවවන් වම්පස ඉහල වකලව වර් සඳහන් කරන ලද් ලිපි කවරයක බහා 

වජයෂ්ඨ සහකාර මූලයාධිකාරි, සැපයුම් දිංශය, ශ්රී ලිංකා සබරගමුව විශ්වවිද්යාලය,තැ,වප 02, වබලිහුල්ඔය,70140 යන 

ලිපිනයට 2020  දද්ස ම්බර් 15 වැනි දනට වහෝ ඊට ප්රාම ලැවබන වස් ලියාපදිංචි තැපැවලන් එවිය යුතුය  

 

තවද්, වයාපාරවේ ලියාපදිංචි  සහතිකවේ සහතික කළ පිටපතක් හා එකතු කල දගය මත බම් සඳහා තමන් ලියාපදිංචි වී 
ඇත්වත් නම් එකතු කළ දගය මත බම් (VAT) ලියාපදිංචි සහතිකවේ සහතික කළ පිටපතක් එම දයම්ම්පතට දමුණා එවිය 

යුතුය  කිසියම් සැපයුම්කරුවවක් එකතු කළ දගය මත බම් සඳහා ලියාපදිංචි වී වනාමැත්වත් නම් තමන් එකතු කළ දගය මත 

බම් සඳහා ලියාපදිංචි වී වනාමැති බවට වේශීය තද්ායම් වකාමසාරිස් වජනරාල්වගන් මෑතදී ලබා ගත් සහතිකයක් 

දයම්ම්පරයට දමුණා එවිය යුතුය ඉහත සඳහන් සහතික සැපයීමට දවපාවහාසත්වීම  හා දසම්ූර්ණ දයම්ම්පත් ප්රතික්වෂප් 

කර ල ලැව   

වැඩිම්ර විස්තර ශ්රී ලිංකා සබරගමුව විශ්වවිද්යාලවේ සැපයුම් දිංශවේ  වජයෂ්ඨ සහකාර මූලයාධිකාරීවගන් ලබාගත හැකිය  

ම්රකාන දිංකය 045-2280311 

 

 

 

වැඩබලන වල්ඛකාධිකාරී, 

ශ්රී ලිංකා සබරගමුව විශ්වවිද්යාලය,  

තැ වප 02, 

වබලිහුල්ඔය 70140  

 

 

 

 

 



ස පයුම් 

අනු 

අංකය 

අයිතමය                                       විස්තරය 

 

01 ලිපි ද්රවය ඡායා පිටපත් කඩද්ාසි, පරිගණක කඩද්ාසි,ද ලපිටපත් කඩද්ාසි, යතුරු 

ලියන කඩද්ාසි, සී තර් වපාත්, ලිපිවගා ල කවර, යතුරු ලියන රිබන්, 

තීන්ත පෑඩ්, ඇල්වපවනති, ඇමුණුම් කටු, කඩද්ාසි බරු, වබෝල්වපායින්ට් 

පෑන්, පැන්සල්,රටහුණු, කාබන් කඩද්ාසි, ඉවලක්වරානික් ඉ ක කඩද්ාසි, 

ස්වටප්ලර් යන්ර, මාකර් 

02 වටෝනර් , කාර්ට්වල්ජ් , රිබන් මුද්රණ යන්ර සහ ඡායා පිටපත් යන්ර සඳහා (බලයලත් වේශීය 

තනයනකරුවන්/වබද්ාහරින්නන් පමණක් ලියාපදිංචි කර ල ලැව    (තම 

වල්ඛන මගින් ඒ බව සහතික කළ යුතුයි) 

03 පුස්තකාල වපාත් සහ වාර සගරා වද්ස් විවද්ස් සියළුම 

04 ගෘහ භාණ්ඩ (ද්ැව) ඇඳි පුටු, වම්ස, කබඩ්, ඇඳන්, දල්මාරි, රාක්ක තදය 

05 ගෘහ භාණ්ඩ (වාවන්) පුටු,වම්ස, කබඩ් ෆයිල් කබඩ් තදය 

06 ෆයිබර් ේලාස් භාණ්ඩ වම්ස, පුටු තදය 

07 ප්ලාස් කක් භාණ්ඩ වම්ස, පුටු , කුණු වපට් ක ,  කුණුකසල වපට් ක 

08 වමට්ට, වමට්ට කවර SLS සහතික ලත්  

09 කාර්යාලයීය උපකරණ ගණක යන්ර, ඡායා පිටපත් යන්ර,ඉවලක්වරානික් හා සාමානය 

යතුරුලියන,වරෝනිවයෝ යන්ර,මුද්රණ යන්ර, සන්නිවේද්න උපකරණ, 

ෆැක්ස් යන්ර, මුද්රණ උපකරණ,ඔරවලෝසු, වයිට් වබෝඩ් සහ ග්රීන් වබෝඩ් 

සහ ද ලපිටපත් යන්ර තදය  

10 පරිගණක පරිගණක උපාිංග හා 

ඉගැන්වීම් සඳහා භාවිතා කරන 

උපකරණ 

පරිගණක (දමතර වකාටස් සමග) දවත් වගනයා හැකි ප රිගණක, UPS 

මල් කමීඩියා වප්රාවජක්ටර් Overhead Projectors, Interactive White 

Boardsතදය  

11 විම්ලි උපකරණ  විම්ලි පිංකා, රූපවාහිනි, වීඩිවයෝ, ගුවන්විම්ලි යන්ර හා කැසට්, විම්ලි 

උඳුන්, වැකුම් ක්ලීනර්, දධිශීතකරණ,ශීතකරණ, වායු සමීකරණ, විම්ලි 

ස්ික්ක සහ වබායිවල්රු තදය 

12 විම්ලි උපාිංග විම්ලි බුබුළු, විම්ලි රැහැන්, වක්බල්, විම්ලි මීටර් වර්ග, ස්විච් වර්ග, ප්ලේ 

වටාප් ,වහෝල්ඩර් හා වවනත් විම්ලි උපාිංග තදය 

13 හාඩ්වවයාර් උපාිංග ගැල්වනයිස් බට, යකඩ, ගැල්වනයිස් තහඩු, යකඩ ඇණ, ඇණ හා 

මුරිච්චි,උද්ළු, මුල්ු, කුණු බහාලන, උළු, ඇස්බැස්වටෝස් තහඩු, වීම්රු, 

ෂීට්, කරාම,වබෝල් වැල්ේ, සනීපාරක්ෂක උපකරණ, නාන කාමර කට්ටල 

සහ දනිකුත් දයිතම් , ටයිල් වර්ග සහ පාපිසි තදය 

14 පී වී සී දයිතම පී වී සී නල හා උපාිංග සහ වතුර ටැිංකි තදය 

15 තීන්ත වර්ග තීන්ත, වපාලිෂ්, ඉ ක වර්ග, වාර්නිස්, තීනර් හා ටර්පන්ටයින් තදය 

16 වගාඩනැගිලි ද්රවය ගවඩාල්, ගිංගා වැලි, කළුගල්, මැටල්, හුණු, සිවමන්ති තදය 

17 ඉරන ලද් ලී ලෑලි, රීප්ප, පරාල තදය 

18 ටයර් සහ  කයු  / නැවත පිරවීම සියු වාහන සඳහා 

19 වාහන දමතර වකාටස් බැටරි ඇතුඵව 

20 විම්ලි පන්ද්ම් සහ බැටරි   

21 මුළුතැන්වගයි උපකරණ වක්ටරින් භාණ්ඩ, පිරිසි වකෝප්ප 

22 නිල ඇඳුම් සහ වරද නිල ඇඳුම් සඳහා වරද,සපත්තු, වැහි කබා, ඉන බඳින ප ක,කැප්, වතාප්පි, 

කුඩ, ඇඳ ඇතිරිලි, තිර වරද, තුවා, වකාට්ට උර තදය 

23 වලද්ර් බෑේ , විධායක වර්ණිවේ බෑේ   

24 දභයන්තර දලිංකරණ දයිතම බුමුතුරුණු , කුෂන් වැඩ , තිර වරද මැසීම හා සවි කිරීම , වින්වඩෝ 

 යින්ඩ්ස් 

25 විෂබීජ නාශක සබන්  

26 ඖෂධ වර්ග /වවද්ය උපකරණ  

27 විද්යාගාර රසායනික ද්රවය    

28 පිහි ලම් තටාක රසායනික ද්රවය  

29 විද්යාගාර උපකරණ / විද්යාගාර වීම්රු 

උපකරණ / වවද්ය හා ද්න්ත  

උපකරණ 

 



30 මැණුම් විද්යා උපකරණ GPS, Tripod ඇතුළු සියළු මැණුම් උපකරණ  

31 ක්රීඩා උපකරණ  

32 ක්රීඩා නිල ඇඳුම්  

33 තරක ්ෂක උපකරණ ගිනි නිවන උපකරණ හා ගිනි නිවන උපකරණ නැවත පිරවීම , තරක්ෂක 

සපත්තු , CCTV තරක්ෂක පේධති, වලෝහ දනාවරක 

34 වගාවිපල උපාිංග කෘතීම වපාවහාර, කෘෂි රසායන සහ කෘෂි උපකරණ 

35 සත්ව තහාර වගාවිපල හා වවනත් සියු සතුන් සඳහා  

36 උද්යාන උපකරණ මල් වපෝච්චි, උද්යාන බිංකු, උද්යාන ලාම්පු 

37 පැල වර්ග මල් පැල සහ දනිකුත් විසිතුරු පැල වර්ග 

38 උපාධි ප්රධාවනාත්සව උපාධි වලෝගු, උපාධි මාල ,කර ප ක තදය 

39 සිවමන්ති නිෂප්ාද්න මල් වපෝච්චි, උද්යාන  බිංකු,වකාන්ක්රීට් ලෑලි ,තදී සිවමන්ති නිෂප්ාද්න 

40 මෘම්කාිංග වවරස් තරක්ෂක ,ගිණුම් ගබඩා කළමනාකරණ වැටුප් GIS තදය 

41 සමරු තිලිණ පෑන්, බෑේ, සිහිවටන කරප ක  

42 වකාම්වපෝස්ට්, වකාහුබත්, 

තණවකාළ පිඩලි සැපයුම්කරුවවෝ 

 

43 පිත්තල බඩු සිහිවටන ඵලක පද්ක්කම් තදය 

44 ගල් කැටයම් සමරු ඵලක , පද්ක්කම් 

45 සන්නිවේද්න උපාිංග සැපයීම  

46 කාර්මික උපකරණ හා දමතර 

වකාටස් සැපයීම 

 

47 රවය ද්ෘශය උපකරණ සැපයීම  

48 වජනවර්ටරය දවත් වගන යා හැකි සවි කර හැකි  

 

දස්වාවන් 

ද ල දිංකය වස්වාව                                  විස්තරය 

 

49 මුද්රණ කටයුතු සියුම වර්ගවේ මුද්රණ කටයුතු ,වපාත් බැදීම හා වපාත් බැදීමට දවශය 

ද්රවය මුද්රා, රබර් මුද්රා, දන මුද්රා සහ ප්ලාස් කක් / වලෝහ නාම පුවරු , 

ලියුම් කවර, digital banners, Cloth banners තදය 

50 මැණුම් විද්යා උපකරණ වස්වා කිරීම 

හා දුත්වැඩියා කිරීම 

GPS, Tripod සහ සියළුම වර්ගවේ මිණුම් උපකරණ  

 

51 කාර්යාලීය ගෘහ භාණ්ඩ ද ු ත් 

වැඩියාව 

පෑස්සීම /දුත්වැඩියාව තදය 

 

52 කාර්යාල උපකරණ සහ ඉගැන්වීම් 

සඳහා භාවිතා කරන උපකරණ 

දුත්වැඩියා කිරීම 

ඡායා පිටපත් යන්ර, ද ල පිටපත් යන්ර, පරිගණක සහ මුද්රණ යන්ර, 

යතුරුලියන යන්ර ( සාමානය සහ ඉවලක්වරානික් ) මල් කමීඩියා 

වප්රාවජක්ටර් ,වයිට් වබෝඩ් සහ Overhead projectors  තදය 

53 රස ායණාගාර  උපකරණ දුත්වැඩියා 

කිරිම 

 

54 වමෝටර් රා දුත්වැඩියා කිරීම සාමානය දුත්වැඩියාවන්, වාහන  කන්කර් හා පින්තාරු කිරීම  

වාහන සඳහා ෂීට් කවර මැසීම හා වයදීම ,ටයර් මාරුකිරීම වාහනවල 

වායුසමීකරණ යන්ර දුත්වැඩියා කිරීම තදය 

55 වාහන නඩත්තු වස්වා JCB වස්වාව තදය 

56 විම්ලි උපාිංග දුත්වැඩියා කිරීම ශීතකරණ, දධිශීතකරණ, ජල වමෝටර් දුත්වැඩියා කිරීම තදය 

57 සිවිල් වැඩ හා ඉදකිරීම් වගාඩනැගිලි ඉදකිරීම, මාර්ග ඉදකිරීම් හා දුත්වැඩියාව වගාඩනැගිලි 

දුත්වැඩියාව හා වැඩි දයුණු කිරීම, වගාඩනැගිලි වබද්ා වවන්කිරීම 

තඳිය 

 

58 රම සැපයුම සනීපාරක ෂ්ක තරක ්ෂක වසව්ා, වගාවිපල හා නඩත්තු වස්වා තඳිය 

59 වරද වස්දීම Dry clean 

60 වාහන කුලියට ලබාගැනීම මගී වෑන් - වායුසමනය කළ සහ වායුසමනය වනාකළ - තසන 15 

මගී බස් - තසන 28, 32, 42 සහ තසන 56, වලාරි, රක්, බූම් රක් තදය 



61 කෑම බීම  සැපයීම තහාර,කැවිලි,වත් ,වක ක කෑම තඳිය 

62 රවය ද්ෘශය වස්වා සැපයීම ශ ද්වාහිනී පේධති, කැමරාකරණය,සිංස්කරණය තඳිය  

 

63 සිවිල් වැඩ  සිවිල් වැඩ,ඇුමිනියම් වැඩ, උද්යාන දලිංකරණ වැඩ, ළිිං පිරිසිම් කිරීම,  

කෘමි උවම්රු පාලනය 

64 ම්රකාන දළුත්වැඩියා කටයුතු  

65 සන්නිවේද්න උපකරණ දුත්වැඩියා 

කටයුතු  

 

66 උපාධි උත්සවය සඳහා ජායාරූප ලබා 

ගැනීම හා විඩිවයෝ කිරීම 

 

67 උපාධි උත්සවය සඳහා මල් සැරසිලි  

68 භාණ්ඩ කුලී පද්නම මත ලබා ගැනීම කූඩාරම් , ප්ලාස් කක් පුටු , ශ ද් විකාශන යන්ර තඳිය  

69 ගුවන්  කකට්පත් සඳහා  

70 වායුසමීකරණ යන්ර  

71 මෘම්කාිංග සිංවර්ධනය  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ශ්රී ලංකා සබරගමුව විශ්වවිද්යාලදේ ස පයුම්කරුදවකු දලස ලියාපදිංචි ීම - 2021 

ආද්ර්ශ අයදුම් පත්රය 

 
ලියාපදිංචි ීමට අදේක්ෂා කරන අයිතමය හා අනු අංකය: ……………………………. 

 

1. වයාපාර තයතනවේ නම    : ……………………………………….                                             

 

2. වයාපාර තයතනවේ ලිපිනය                       : ……………………………………….                                             

 

3.  

a. ම්රකාන දිංකය   : ……………………………………….                                           

 

b. ෆැක්ස් දිංකය   : ……………………………………….                                            

 

c. විද්ුත් තැපෑල   : ……………………………………….                                             

 

4. වයාපාරවේ සව්භාවය   : ……………………………………….                                             

(නිෂ්පාද්කවයක් ද්, සැපයුම්කරුවවකු ද් , දවලවි නිවයෝජිතවයකු ද් යන වග) 

 

5. වයාපාර ලියාපදිංචිවේ ස්වභාවය  : ………………………………………. 

(රාජය තයතනයක් ද් සිංස්ාාවක් ද්, සීමිත සමාගමක් ද්, ජනතා සමාගමක් ද් යන වග) 

 

6. වයාපාරවේ ලියාපදිංචි සහතිකය (දිංකය හා දනය)    :…………………………………… 

        (වයාපාරය ලියාපදිංචි කිරීවම් සහතිකවේ පිටපතක් ඇමිණිය යුතුය) 

 

7. එකතු කල දගය මත බම් (VAT) සහතිකවේ දිංකය    : …………………………………… 

(සහතික කරන ලද් එකතු කල දගය මත බම් සහතිකවේ  පිටපතක් ඇමිණිය යුතුය) 

 

8. එකතු කල දගය මත බම් (VAT) ලියාපදිංචිවයන් නිද්හස් ද් යන වග  : …………………………………… 

(වේශීය තද්ායම් වකාමසාරිස් වජනරාල්වගන් සහතික කරන ලද් ලිපිය ඇමිණිය යුතුය)  

 

9. දන 60 ක දවම කාලයකට ණය පහසුකම් මත සැපයීම් කිරීමට එකගවන්වන් ද් යන වග: …………………… 

 

10. ණය පහසුකවම් ප්රමාණය හා කාලය    : …………………………………… 

 

11. ගිණුම් පවත්වාවගන ය ල ලබන බැිංකුව/ බැිංකු හා ගිණුම් දිංක  : …………………………………… 

 
12. දද්ාළ වයාපාර  වක්ෂ්රය  පළපුරුේද්     : …………………………………… 

 

13. වවනත් පහසුකම් ප්රවාහනය, ගබඩා පහසුකම් තදය    : …………………………………… 

 

 

ශ්රී ලිංකා සබරගමුව විශ්වවිද්යාලය විසින් ද්ක්වා ඇති සියලූම වකාන්වේසි කියවා වත්රුම්ගත් දතර ඒ සියල්ලටම එකඟ 

වවමි/වවමු   තවද්, මා/දප විසින් ඉහතින් ද්ක්වා ඇති වතාරතුරු සතය හා නිවරද බව වමයින් ප්රකාශ කරමි/කරමු  

 

 

 

දනය  ……………………     ………………………………………… 

 

 

               දයම්ම්කරුවේ දත්සන 

                                                                                                                                    නිල මුද්රාව  



 

 


