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    ශ්රී කා   අග්නිදිග විශ්වවිද්ය කය 

2017 වර්ෂය සඳහා සැපයුම්කරුවන් ලියාපදිංචි කිරීම 

2017 වර්ෂය සඳහා මතු සඳහන් භාණ්ඩ සහ සසේවා සැපයීම සවනුසවන් ශ්රී කිංකා අග්නිදග විශ්වවිද්යාකය සමඟ 

ලියා පදිංචි වීමට මනාපැති රාජ්ය සද්පාර්මසම්න්තු, රාජ්ය වයාපාර, රාජ්ය සිංස්ථා, පිළිගත් සැපයුම්කරුවන්, 

සේශීය නිසයෝජිමයින්, නිශප්ාද්කයින්, සවසෙන්ද්න්, වයාපාර සිංවිධාන සහ සකොන්ත්රාත්කරුවන් සගන් 

අයදුම්පත් කැඳවනු කැසේ. 

භාණ්ඩ සහ සසේවා කාණ්ඩ එකකට වඩා වැඩි ගණනක ලියාපදිංචි වීමට සැපයුම්කරුවකු අසේක්ෂා කරන්සන් 

නම්, එම එක් එක් කාණ්ඩය සඳහා සවන සවනම අයදුම්පත් සකස් කර එකම කවරයක බහා එවිය යුතුය. ලියා 

පදිංචිය සිදු කිරීමට අසේක්ෂා කරන සෑම කාණ්ඩයක් සඳහාම එම එක් එක් කාණ්ඩය සඳහා නැවම සනොසගවන 

රු 1,000/= ක මැම්පතු මුද්කක් සගවිය යුතු සේ. අයදුම්පම සමඟ දින 90   වකිංගු කාකයක් සහිමව 

මූකය ධිකා  ී, ශ්රී කා   අග්නිදිග විශ්වවිද්ය කය යන නමට ආමන්ත්රණය කරන කද් බැිංකු අණකරයක් දදිපපත් 

කක යුතුය. ලියාපදිංචිය අසේක්ෂා කරන සැපයුම්කරුවන්ට www.seu.ac.lk යන විශ්වවිද්යාක සවේ අඩවිසයන් 

අවශය සමොරතුරු කබාගම හැක. 

චෙක්පත් සහ මුද්ල් ඇණවුම් බ රගනු චනොකැචේ. මීට අනුකූක සනොවන අයදුම්පත් ප්රතික්සශේප කරනු කැසේ. 

සැපයුම්කරුවන් විසින් වයාපාර ලියාපදිංචි සහතිකසේ ද්ක්වා ඇති වයාපාර කටයුත්ම සඳහා පමණක් ලියා 

පදිංචිය දල්කා සිටිය යුතුය. 

ඕනෑම අයදුපමක් පිළිගැනීසම් සහෝ ප්රතික්සශේප කිරීසම් අයිතිය විශ්වවිද්යාකය සතුසේ. යම් සැපයුම්කරුසවකු 

කිංසු කැඳවීම සිදුකරන කද් අනුගාමී අවස්ථාවන් තුන (03) ක දී ප්රතිාාර ද්ැක්වීමට අසපොසහොසත් ූවවසහොත් එම 

සැපයුම්කරුවන්සග් නාමය 2017 වර්ෂසේ ලියාපදිංචි සැපයුම්කරුවන්සග් නාමසල්ඛණසයන් පූර්ව ද්ැනුම් 

දීමකින් සමොරව දවත් කරනු ඇම. සාමානයසයන් භාණ්ඩ සහ සසේවා සඳහා මිෙ ගණන් කැඳවීම ලියා පදිංචි 

සැපයුම්කරුවන් සවම සිදු කරන නමුත් අසනකුත් මරඟකාරී අර්පණකරුවන්සගන් අවශය අවස්ථාවන්ී  දී මිෙ 

ගණන් කැඳවීසම් අයිතිය විශ්වවිද්යාකය සතු සේ. 

2017 වර්ෂය සඳහා ලියාපදිංචි ූව සැපයුම්කරුවන් විසින් දන 45ක ණය කාකසීමාවක් කබාදීමට එකඟ විය 

යුතුය. යම් සැපයුම්කරුවකු දහම සඳහන් සකොන්සේසිය ලියාපදිංචිසයන් පසුව සහෝ කඩ කරයි නම් එවැනි 

සැපයුම්කරුවන් අසාදු සල්ඛන ගම කරනු කැසේ. සැපයුම්කරු එකතුකක අගයමම බදු (VAT) සගවීමට 

වගකීමැති සැපයුම්කරුසවකු නම් අද්ාක එකතුකක අගය මම බදු සහතිකසේ සහතික කරන කද් පිටපමක් 

අයදුම්පම සමඟ එවිය යුතුය. එසසේ සැපයුම්කරුවකු එකතුකක අගය මම බදු වගකීමට බැඳී සනොමැති නම් 

ආද්ායම් බදු සද්පාර්මසම්න්තුසවන් මෑමක දී ගත් බදු නිද්හස්වීසම් සහතික පමක් අයදුම්පම සමඟ දදිපපත් කක 

යුතුය. සියලුම අයදුම්කරුවන් විසින් අයදුම්පත්රය සමඟ වය ප රය ලිය පදිාචි කිීචම් සහති චේ පිටපතක් එවිය 

යුතු අමර දහම සඳහන් සහතිකපත් දදිපපත් කිරීමට අසපොසහොසත්වන අයදුම්පත් ප්රතික්සශේප කරනු කැසේ. 

අයදුම්පත් එවන ලියුම් කවරසේ වම්පස දහක සකෙවසර් "සැපයුම් රුවන් ලිය පදිාචි කිීම - 2017" සකස 

සඳහන් කර චයේෂ්ඨ සහ  ර මූකය ධිකා  ී, සැපයුම් අාශය, ශ්රී කා   අග්නිදිග විශ්වවිද්ය කය, විශ්වවිද්ය ක 

උද්ය නය, ඕලුවිල් # 32360 යන ලිපිනයට 2016.12.27 දිනට චහෝ ඊට චපර කැසබන පිපද ලියා පදිංචි 

මැපෑසකන් එවිය යුතුය. 

මේ පිලිබඳ වැඩි විස්තර විශ්වවිද්ය ලමේ මවබ් අඩවියට පිවිසීම මගින් ලබ ගත හැක. (www.seu.ac.lk) 

චල්ඛ  ධිකා  ී 

ශ්රී කා   අග්නිදිග විශ්වවිද්ය කය, 

විශ්වවිද්ය ක උද්ය නය,  

ඕලුවිල් # 32360 

http://www.seu.ac.lk/
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අන්තර්ගතය 

භ ණ්ඩ   ණ්ඩ කැයිසත්ුව 

 

අනු 
අිංකය වර්ගය සසේවා 

01 කාර්යාක ලිපි ද්රවය 

ඡායා පිටපත් කඩද්ාසි, අනුපිටපත්  කඩද්ාසි, යතුරු ලියන  කඩද්ාසි,කාබන් 
සකොක, ෆැක්ස්  කඩද්ාසි සරෝල්,ෆයිල් කවර, CR සපොත්, සටහන් සපොත්,  
කඩද්ාසි ඇමුණුම් කටු,  කඩද්ාසි ඇමුණුම්, ස්සේේකර්, ස්සේේකර් කටු, 
පෑන්, පැන්සල්,  කඩද්ාසි බර, තීන්ම pad, pad තීන්ම , වයිේ සබෝඩ් 
මාකර්, පර්මනන්ේ මාකර්, රතු සේේ, අිංක කිරීසම් උපකරණ, බ්රිසල් 
සබෝඩ්, මැලියම්, ගම්, ගණක යන්ත්ර 

02. සටෝනර් 
ඡායා පිටපත් සටෝනර්, මුද්රණ යන්ත්ර සටෝනර්, මුද්රණ යන්ත්ර හා  ෆැක්ස ්
යන්ත්ර සඳහා කාේරී්,, ප්රධාන සරෝල්, මුද්රණ යන්ත්ර ිපබන්  

03. පිිපසිදු කිරීසම් 
උපකරණ 

සරද සසෝද්න කුඩු, විෂබීජ්නාශක, සබන්,  කාර්මික සබන් , එයාසෙෂ්නර් 

04. 
ලී, ෆයිබර් හා 
ේකාස්ටික් ගෘහ 
උපකරණ 

පුටු, සම්ස, කබඩ්, ඇඳන්, රාක්ක, අල්මාිප, සපොත් රාක්ක, සේශන ශාකා 
සම්ස හා පුටු, පිපගණක සම්ස හා පුටු, රාක්ක, සරොලි, කන්න්ටර, සද්පැත්ම 
සහිම පත්මර රාක්ක, පුවරු, අධයයන සම්ස හා පුටු 

05. සකෝහ  ගෘහ 
උපකරණ 

සම්ස, අල්මාිප,  ෆයිල් කැබිනේටු, ආරක්ෂිම සසේේපු 

06. දසගනුම් හා 
කාර්යාක උපකරණ 

ඡායා පිටපත් යන්ත්ර, ෆැක්ස් යන්ත්ර, මුද්රණ යන්ත්ර, බු  මාධය උපකණ, සුදු 
පුවරු දසකක්සරෝනික තිර, අනුපිටපත් යන්ත්ර, ස්කෑන් යන්ත්ර, පුස්මකාක 
උපකරණ, ඕවර්සහඩ් සප්රොසජ්ක්ටර්, බාර්සකෝේ කියවනය, හැනුනුම්පත් 
මුද්රණ යන්ත්ර, ඇිලලි සටහන් යන්ත්ර, Work station circulation pad 

07. දසකක්ට්රික් භාණ්ඩ 
අධි ශීමකරණ,  ශීමකරණ, වායුසමීකරණ, රූපවාහිනී, වීඩිසයෝ උපකරණ, 
ශ්රවය  උපකරණ, අවන්, වැකුම් ක්ලීනර්, විදුලි පිංකා,  විදුලි ස්ත්රික්ක , 
සජ්නසර්ටර්, ජ්ක ශීමකරණ,  ජ්ක සපරන, සපොම්ප 

08. මුළුමැන්සග් 
උපකරණ 

පිඟන් සකෝේප, හැඳි ගෑරුේපු, භාජ්න,  උණුසුම් කබඩ් , දසකක්ට්රික් 
සබොයිකර්, සපරන, සක්මල් 

09. ආරක්ෂිම ඇනුම් හා 
උපකරණ 

රැකුම් සමවකම් ,   ආරක්ෂක උපකරණ , ගිනි නිවීසම් උපකරණ, 
ගින්සනන් ආරක්ෂාවීසම් උපකරණ, ගිනි අනතුරු ඇඟවීසම් පේධති, 
ආරක්ෂිම ඇනුම් 

10. 
ශ්රවය ද්ෘශය හා 
දසකක්ට්රික් 
උපකරණ 

PABX හා දන්ටර්සකොම් පේධති, දුරකමන උපාිංග හා කේටක, ශේද් 
විකාශන පේධති, විඩිසයෝ පටිගමකරණ, හඬ  පටිගමකරණ, CCTV  
කැමරා,  විඩිසයෝ  සම්මන්ත්රණ පේධති  

11. සගවතු උපාිංග 
සගවතු ආම්පන්න  හා උපකරණ (මණසකොක කපන  යන්ත්ර , කතුරු, 
රැක්ටර, ේකාස්ටික් හා සිසමන්ති සපෝචිචි  

12. විද්යාගාර  උපකරණ 
විද්යා ඨය ය සඳහා විද්යාගාර ආම්පන්න  හා උපකරණ, අන්වීක්ෂ, ජීව  
රසායනික විශ්සල්ශක, ඨයඩනමාපක,  අයිස් සකසනයන් , අවන්  

13.  දිංජිසන්රු 
උපකරණ 

දිංජිසන්රුඨය ය සඳහා වැඩබිම් යන්ත්ර, උපකරණ හා ආම්පන්න, වඩු  
ආම්පන්න  හා උපකරණ, මැකැනික්  ආම්පන්න  හා උපකරණ.  

14. පිපගණක හා ඒ 
සම්බන්ධ  උපාිංග 

පිපගණක, UPS, පිපගණක සම්බන්ධ අසනක්  උපාිංග, පිපගණක ද්ෘඩාිංග 
හා මෘදුකාිංග, ජ්ාකකරන උපාිංග 

15.  සගොඩනැගිලි ද්රවය ගසඩොල්, ගිංගා වැලි, කපරාරු වැලි, රළු ගල්, මැටල්, ු ණු,සිසමන්ති 

16. ද්ැව හා අසනක් ද්ැව හා  දරු ද්ැව ,  කෑලි හා පරාක 

17. සකෝහ හා පයිේප 
උපාිංග 

සකෝහ, GI පයිේප, යකඩ, GI ෂීේ, කම්බි ඇණ, සබෝල්ේ, ඇණ, වතුර 
ටැිංකි,  උද්ලු ,ගල් කටුව, විල්බැසරෝව, දනිමඟ, ටයිල්, ඇස්බැස්සටෝස් ෂීේ, 
PVC පයිේප හා සම්බන්ධක, විදුරු ෂීේ,  ටයිල්, නාන කාමර උපාිංග, 
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නිශ්පාදම සද්ොරවල් ( ේකයින්ඩ් ඨයවීසී සද්ොරවල්  , වතුර ටැේ හා සබෝක 
වෑල්, බුරුසු, සකොසු 

18. තීන්ම තීන්ම, සපොලිෂ්, වැක්ස්, වාර්නිෂ්, තිනර් 

19. 
දසකක්ට්රිකල් 
උපකරණ හා 
උපාිංග 

සටෝචි හා බැටිප, බල්බ, වයර්, සක්බල්, ස්විචි, ේකග් හා සටොේ, සහෝල්ඩර්, 
විදුලි මීටර,   සකොන්ඩියුේ නක හා සමාන අයිමම, UPS බැටිප යනාදය. 

20. සපොදු මුද්රණ 
ෆයිල් කවර, ලියුම් කවර, ලිපි ශීර්ෂ, සපොත් සහ වාර සඟරා, අත්පත්රිකා, 
සපෝස්ටර්, ඩිජිටල් බැනර්, සරද බැනර් 

21. ක්රීඩා අයිමම ක්රීඩා අයිමම, ක්රීඩා ඇනුම්,  විසනෝද්ායන උපකරණ හා සයෝගයමා යන්ත්ර 

22. පුස්මකාක සපොත් හා 
වාර සඟරා 

සේශීය හා විසේශීය 

23. කැමිසන්ටින් හා 
බැඳීම 

සපොත් කැමිසන්ටින් කිරීම හා බැඳීම,  සපොත් බැඳීසම්   අමුද්රවය ,  සපොත් 
බැඳීසම් උපකරණ, ේසකොක්, රබර් සීල්, දන මුද්රාව 

24. විසශේෂ මුද්රණ සිහිවටන සැපයීම හා මුද්රණය, මෑගි අයිමම 

25. වවද්ය සැපයුම ඖෂධ, සබසහත්, වවද්ය, ප්රථමාධාර  සැපයුම, ශකය උපකරණ 

26. රසායනික හා  වීදුරු 
බඩු 

රසායනික හා  වීදුරු බඩු අයිමම 

27. සරදපිලි හා ඇනුම් 
නික ඇනුම්, තිර සරද, ජ්ාතික හා අසනක් සකොඩි හා බැනර්, කුඩ, මදුරු 
ද්ැල්,  බන්ධන සරද , නයිසකෝන් නූල්, ඇඳ ඇතිිපලි (ඇඳ සරද, ඇඳ 
ආවරණ,  සකොේට, සකොේට උර  

28. සකද්ර් හා සරක්සින් 
නිෂ්පාද්න 

කාපේ, සපත්තු, බෑග්, බ්රීෆ් සක්ස්, වැසි ආවරණ, බඳ පටි, සමොේපි, සකද්ර් 
පත්, කැන්වස්  නිෂ්පාද්න 

29. උපාධි ප්රද්ාසනෝත්සව 
උපාිංග 

සකෝගුව, මල් මාක, සමොේපි,  ලියවැල් 

30. සිංගීම   උපකරණ 
සේස් ගිටාර්, ලීඩ්  ගිටාර්, ිපද්ම්  ගිටාර්, ඩ්රම්,  දසකක්ට්රික් යතුරු පුවරුව, 
ඔක්ටසපොඩ්, වයලීනය, සබොක්ස්  ගිටාර්, tablas, බටනකාව, සකොිංසගෝ, 
සබොිංසගෝ, මයික් හා  මික්ෂර් 

31. මවාන්  අමුද්රවය පැක, බීජ් හා අසනක්  මවන්  අමුද්රවය 

32. ආහාර හා කෑම බීම  ආහාර පාන සැපයීම හා සක්ටිපන් සසේවා සැපයීම 

33. කෘෂි රසායන හා 
සපොසහොර 

Admire, BPMCP, pyrinex, mospilan powder, captain powder. AMP. 
YPM etc 

34. වාහන කුලියට 
ගැනීම 

වායුසමීකරණ සහිම හා රහිම මගී වෑන් රථ, මගී බස්, සකොිප 

35. යන්ත්ර කුලියට 
ගැනීම  (දදකිරීම්  

JCB, Excavator, compressor, pay loader, etc 

36. ජ්ායාරූප සසේවා  
කුලියට ගැනීම 

ජ්ායාරූප හා වීඩිසයෝ උපකරණ කුලියට ගැනීම 

37. කම්කරුවන්  
කුලියට ගැනීම 

පුු ණු, අඩ  පුු ණු හා නුපුු ණු කම්කරුවන් සැපයීම, පිිපසිදු කිරීම, 
අකිංකරණය හා  නඩත්තු සසේවා. 

38. දිංජිසන්රු සසේවා 
විදුලි වයර් ඇදීම්, සවිකිරීම්/ජ්ක, පල්සද්ෝරු සහ ජ්ක නක නඩත්තු කිරීම්, 
සගොඩනැිලලි සඳහා යකඩ/ඇළුමිනියම් ෆ්සකක්ාර්ස් පිිප සැකසුම සහ 
සවිකිරීම 

39. වාහන අමමර 
සකොටස් 

සමෝටර් අමමර සකොටස්,  වාහන බැටිප, ටයර්, ටියුේ  ආදය 

40. වාහන සසේවා සහ 
නඩත්තු කිරීම 

සමෝටර් වාහන අළුත්වැඩියා (බස,් කාර්, වෑන්, ඩබල් කැේ රථ,  රැක්ටර් , 
වාහන සසේවා සහ අභයන්මර පිිපසිදු කිරීම් යනාදය. 

41. පැේරල්, ගෑස් සහ 
ඩීසල් සැපයීම 

පැේරල්, ඩීසල්,සමල්, ගෑස ්යනාදය 
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42. අසනකුත් වාහන සසේවා වාහන වියන්, කුෂන් වැඩ, කවර, කාපේ. ආදය 

43. අසනකුත් සසේවා 

43.1.ලී බඩු සහ උපකරණ ඔප ද්ැමීම සහ නැවම සැකසීම. 
43.2.අභයන්මර අකිංකරණය, කාර්පේ එලීම, තිර සරද, අසනකුත්. 
43.3.සකොන්ඩිප පහසුකම් 
43.4.ස්ථානය හනුනා ගැනීසම් පහසුකම් (GPS), රයි සපොඩ් සහ සියලුම 
සමීක්ෂණ උපකරණ 
43.5.ේකස්ටික් සහ යකඩ නාම පුවරු සැකසීම ආදය 
43.6.සිසුන්, ගුරුවරුන් සහ අමුත්මන් සඳහා නවාමැන් පහසුකම් 

44. සාමානය නඩත්තු 
කිරීම් 

පිිපයම හා උපකරණ, සජ්නසර්ටර්, වායු සමන යන්ත්ර, ශීමකරණ 
යන්ත්ර,වතුර සපොම්ප, සන්නිසේද්න උපකරණ යනාදය 

45. ලීබඩු අලුත්වැඩියාවන් ලී, වාසන්, මන්තු, වීදුරු,  පු ටු සේ වැල් විවීම ආදය 

46 
විදුලි හා 
දසකක්සරෝනික 
උපකරණ 
අලුත්වැඩියා කිරීම 

පිපගණක, ඡායා පිටපත් යන්ත්ර, ෆැක්ස් යන්ත්ර,  මුද්රණ යන්ත්ර ,  ඩුේසකෝ 
යන්ත්ර, සකජ්ර් බයින්ඩර්, විේයුත් තිර, බු මාධය උපකරණ, ස්කෑනර් 
යන්ත්ර, UPS, රූපවාහිනී යන්ත්ර, ආදය 
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2017 වර්ෂය සඳහ  සැපයුම් රුවන් ලිය පදිාචි කිීචම් අයදුම්පත 

 

01. සැපයුම්කරුසග් නම සහ ලිපිනය :-------------------------------------------------------------------------  

------------------------------------------------------------------------ 

----------------------------------------------------------------------- 

02. සම්බන්ධකරගම හැකි 

දුරකමන අිංක :---------------------------------- 

ෆැක්ස් අිංක :---------------------------------- 

විේයුත් ලිපිනය :----------------------------------------------------------------------------- 

 

03. වයාපාර ලියාපදිංචිසේ ස්වභාවය:---------------------------------------------------------------------------            

(වයාපාරය : සීමිම වගකීමැති සමාගම්/ හන්ල් වයාපාර/ මනි වයාපාර/ රාජ්ය සිංස්ථා/සවනත්) 

 

04. ---------------------------(නිශප්ාද්න/ බකයකත් නිසයෝජිම/ උප නිසයෝජිම/ සමොග සවෙඳ/ සිල්කර සහ 

සසේවා සැපයීම්) ආයමනයක් සකස ලියාපදිංචිය සිදුකර ඇම. 

 

05. වයාපාර ලියාපදිංචි අිංකය සහ ලියාපදිංචි වයාපාරය:--------------------------------------------------------

-------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------

(වයාපාරය ලියාපදිංචි කිරීසම් සහතිකසේ ඡායා පිටපමක් ඇමිණිය යුතුය)                                                      

 

06. බැිංකුකරුවන්සග් නම් සහ ගිණුම් අිංක :----------------------------------------------------------- ---------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------         

(බැිංකු ගිණුම් සනොමැති සැපයුම්කරුවන්සග් අයදුම්පත් ප්රතික්සශේප කරනු  කැසේ) 

 

07. එකතු කක අගය මම බදු (VAT) අිංකය  :-----------------------------------------------  

 

08. ආද්ායම් බදු සගොනු අිංකය (ඇත්නම්) :----------------------------------------------- 

09. ලියා පදිංචි වීමට අසේක්ශා කරන භාණ්ඩ සහ අසනකුත් සසේවාවන් පිළිබඳ විස්මර  

සැපයීම් සහ කාණ්ඩ විස්මර 

සසේවා 
අිංකය 

වරකට සැපයිය හැකි භාණ්ඩ සහ 
සසේවාවක වටිනාකම 

ණය පද්නම මම 
භාණ්ඩ සැපයීමට දඩ 
දය හැකි උපිපම දන 
ගණන * 

රු. මි. 1 
ට අඩු 

රු. මි.1 ට 
වැඩි රු. මි. 
2ට අඩු 

රු. මි.2 ට 
වැඩි රු. මි. 
3 ට අඩු 

උද්ා 01.ලිපි ද්රවය  43.1     

43. අසනකුත් සසේවා 43.2     
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     (ඉඩ ඩ ප්රම ණවත් චනොචේ නම් විස්තරය චවනම ච ොකය  අමුණන්න) 

      *ලිය  පදිාචිය අචේක්ෂ   රන සැපයුම් රුවකු අවම දින 45  ණය   ක සීම වක් කබ  දීමට එ ඟ විය   
යුතුය. 

 

10. ප්රවාහන, ගබඩා සහ කබා දයහැකි අසනකුත් පහසුකම් ආදය : --------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

11. සම්බන්ධ කරගම හැකි පුේගකයකුසග්: 

නම සහ මනතුර  :--------------------------------------------------------------------------------- 

දුරකමන අිංකය  :--------------------------------------------------------------------------------- 

ජ්ිංගම දුරකමන අිංකය :--------------------------------------------------------------------------------- 

ෆැක්ස් අිංකය  :--------------------------------------------------------------------------------- 

විේයුත් ලිපිනය  :--------------------------------------------------------------------------------- 

 

මා/අප විසින් සපයන කද් දහම සඳහන් සමොරතුරු මාසග්/ අපසග් ද්ැනීමට අනුව සමය හා නිවැරද බවට සමයින් 

සහතික කරනු කබන අමර, මා/අප විසින් සපයන කද් සමොරතුරු අසමය සහෝ සනොමඟ යවන සුලු සමොරතුරු 

බවට සසොයා ගනු කැබුවසහොත් මා සග්/අප සග් නාමයන් සැපයුම්කරුවන්සග් සල්ඛණසයන් දවත් කර කඩකක 

සැපයුකරුවන්සග් සල්ඛණයට ඇතුකත් කරන බව ද් ද්නිමි. 

ලියා පදිංචි ගාස්තු සකස රු 1,000/= ක් අිංක ------------------------------ද්රණ බැිංකු අණකරය මිලන් සගවා 

සම් සමඟ අමුණා ඇම. (චෙක්පත් සහ මුද්ල් ඇණවුම් භ රගනු චනොකැචේ) 

 

 

-------------------------------------   ----------------------------------------- 

අයදුම් රුචග් නම             බකයකත් අත්සන් රු 

දනය : 

       

         වය ප ර නික මුද්ර ව 


