
පරිසර අමාත්යංශය 

මධ්යමපරිසර පධිකාරිසය 

CEA AD/Proc/RE/53/2020 

 

මධ්යම පරිසර අිකාාරිය  0201 වර්ෂය වවනුවවන් භාණ්ඩ, වසේවා හා වැඩ සැපයීම සඳහා සැපයුම්ාරුවන් ලියාපදංචි 

කිරීම සදහා පිළිගත් සැපයුම්ාරුවන්වගන් අයදුම්පත් ාැඳවනු ලැවේ. 

සෑම ප්රධ්ා  අිතත්මය්  භභාණ්ඩ, වසේවා වහ  වැඩ) සඳහාම ආපසු ව ොවගවනු ලබ  රු.1,000.00 ා ගාස්තුව්  මධ්යම 

පරිසර අිකාාරිවේ මුදල් අයාැමි වවත් වගවා ලබා ගන් ා ලද කුවිත්ාංසිවේ වදව  පි පත් ඉදරිපත් ාළ යුතුය. 

භාාර්යාල වැඩ ාර  ද වලදී වප.ව 29.22 සි  23.22 ද් වා) එවසේ  ැත්වහොත් ලංාා බැංකුවේ පැලවත්ත් ශාඛාවේ 

ජංගම ගිණුම් අංා 2220937323   එම මුදල බැර ාර ලබාගත් කුවිත්ාන්සිය අයදුම්පත්ර සමග ඉදරිපත් ාළ යුතුය. 

අිකාාරිවේ භාණ්ඩ, වසේවා හා වැඩ සඳහා ලියාපදංචි සැපයුම්ාරුවන්වගන් මිල ගණන් ාැඳවීමකින් පසුව ඉටු ාර ගනු 

ඇත්.  මුත් අවශය අවස්ාාවලදී වව ත් සැපයුම්ාරුවන්වගන් භාණ්ඩ , වසේවා හා වැඩ ලබා ගැනීවම් බලය අිකාාරිය 

සතුය. ත්වද ලියාපදංචි සැපයුම්ාරුවන් මිල ගණන් ඉදරිපත් කිරීම, පැහැර හැරීම ඉල්ලුම් ාර  ලද සැපයීම් හා 

වසේවාවන් නිසි වේලාව  සැපයීම  අවපොවහොසත් වීම සහ පිළිගත් සාම්පල්වල  අනුකූලව සැපයීම් ව ොකිරීම ය  

වහේතූන් මත් පූර්ව දැනුම් දීමකින් වත්ොරව සැපයුම්ාරුවන් ලියාපදංචි වල්ඛ වයන් ඉවත් ාරනු ලැවේ. 

ආදර්ශ අයදුම්පතුය පරිද සාස් ාර ගන් ා ලද අයදුම්පත්රය්  නිසි පරිද සාස් ාර ගන් ා ලද අයදුම්පත්රය්  නිසි පරිද 

සම්පූර්ණ ාර අිකාාරිය  මුදල් වගවූ කුවිත්ාංසිය සහ වයාපාර ලියාපදංචි කිරීවම් සහකයාවේ ජායා පි පත්්  භවමම ජායා 

පි පත් අනිවාර්ය වේ) සමග 0202 වදසැම්බර් 30  ද   වපර පහත් ලිපි ය  ලැබීම  සැලැස්විය යුතුය. මුද්රණ ාාර්යයන් 

සඳහා අයදුම්ාර  සැපයුම්ාරුවන් ජාකයා වල්ඛ ාර් ෂණ වදපාර්ත්වම්න්තුවේ ලියාපදංචි වී ඇත් ම් එහි පි පත්් ද 

ඉදරිපත් ාළ යුතු වේ. 

අයදුම්පත්ර පහත් සඳහන් ලිපි ය  ලියාපදංචි ත්ැපෑවලන් එවීම  වහ  රැවග  විත්  පරිපාල  ඒාාවේ 0201 

සැපයුම්ාරුවන් ලියාපදංචි කිරීවම් අයදුම්පත්ර වප්ටියය  බහාලිය යුතුය. අයදුම්පත්ර එවනු ලබ  ාවරවේ ඉහළ වම් 

වාළවවර් “2021පවර්ෂයපරඳහරපරැරයුම්ාරුවන්පලියරරදිංචිපකිරීම” යනුවවන් සඳහන් ාළ යුතුය. 

ලියාපදංචි වීවම් අයදුම්පත්රය සහ භාණ්ඩ, වසේවා හා වැඩ අිතත්මයන් පිළිබඳ විස්ත්ර පහත් දැ් වව  අත්ර, අිකාාරිවේ 

වවේ අඩවිය ව  www.cea.lk වවත් පිවිසීවමන් ද ලබාගත් හැකිය. 

අයදුම්පත්ර භාර ගැනීවම් හා ප්රකය් වෂේප කිරීවම් අිතකයය මධ්යම පරිසර අිකාාරිවේ ප්රසම්පාද  ාමිටුව සතුය. 

අධ්ය් ෂ භපරිපාල ) 

මධ්යම පරිසර අිකාාරිය 

පරිසර පියස 

අංා 124, වඩන්සිල් වාොේබෑාඩුව මාවත් 

බත්ත්රමුල්ල 

දුරාා  අංා  -    211-0870078,   211-0873447-8,  011-7877288 

 

 

2021පවර්ෂයපරඳහර රැරයුම්ාරුවන් ලියරරදිංචිපකිරීම. 

 



 

 

 

සැපයුම්ාරුවන් ලියාපදංචි කිරීම - 0201 වර්ෂය සඳහා 
 

1. අයදුම්ාරුවේ  ම     - .................................... 

2. වයාපාරවේ ලියාපදංචි  ම     - .................................... 

භවයාපාර ලියාපදංචි සහකයාවේ පි පත්්  අමුණා එවිය යුතුය.)     

3. වයාපාර ලියාපදංචි කිරීවම් අංාය    - ………………………………………. 

4. වර්ත්මා  වයාපාරවේ  ම     -...........................................  

5. වයාපාරිා ස්ාා වේ  ම     -........................................... 

6. ලියාපදංචි ව  භාණ්ඩ, වසේවා හා වැඩ සැපයීවම් අිතත්ම අංා -……………………………………….. 

I. භාණ්ඩ සැපයීම් ප්රධ්ා  අිතත්ම  ම    -.......................................... 

අනු ඛාණ්ඩවේ  ම /  ම්     -.......................................... 

II. වසේවා සැපිතම් ප්රධ්ා  අිතත්ම  ම    -.......................................... 

අනු ඛාණ්ඩවේ  ම /  ම්    -.......................................... 

III. වැඩ සැපයීවම් ප්රධ්ා  අංාය    -.......................................... 

අනු ඛාණ්ඩවේ  ම /  ම්    -.......................................... 

 

7. දුරාා , ෆැ් ස් සහ විදුත් ලිපි යන්     

I. දුරාත්  අංා -.......................................... 

II. ෆැ් ස් අංා -.......................................... 

III. විදුත් ලිපි ය -.......................................... 

8. දැ   භාණ්ඩ හා වසේවා සපය  රාජය ආයත්  සහ වප ්ගගලිා ආයත් වල  ම් - භඅමුණා එවන් ) 

9. බැංකුාරුවන්වේ  ම -  

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

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

10. ප්රධ්ා  වයාපාරිා ාාර්යය  - 

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

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

11. අවශය අවස්ාාවන්හි ද ාාර්යය සාධ්  බැුමම්ාර ඉදරිපත් කිරීම  එාග ද ය වග - ඔේ/ ැත්. 

12. ලබාදීම  හැකි ණය පහසුාම් -  භාාල සීමාව / ප්රමාණය) 

ආදර්ශපධයදුම්රත්පආාෘතිය 



13. එාතු ාළ අගය මත් බදු භVAT) ලියාපදංචි අංාය  - 

14. ලියාපදංචි වී සිිය  ඔේ/ ැත්  

(VAT)  ලියාපදංචි කිරීවම් සහකයා පි පත් අමුණන් ) 

 

ඉහත් සඳහන් වත්ොරතුරු සියල්ලනිවැරද බවත්, භාණ්ඩ සැපයීවම් අිතත්ම ................ ්  , වසේවා සැපයීවම් 

අිතත්ම ...................... ්  සහ වැඩ සැපයීවම් අිතත්ම  .......... සඳහා ලියාපදංචි ගාස්තු වශවයන් 

රු.......................... ා මුදල්   වගව  ලද අංා .............................. දරණ මුදල් කුවිත්ාන්සිය වම් සමග අමුණා 

ඇත්. 

 

අත්ස    -   ................................................................................................ 

 

ත් තුර  -  ................................................................................................ 

 

රබර් මුද්රාව   -   ................................................................................................ 

 

ද ය     -    ................................................................................................ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


