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රාජ්ය දැව  දංසංථාා  

රාජ්ය දැව  දංසංථාාේ  දංවයුම්කරුව ්  ද යේන්  දියනායිංසි  දීමම දංහාා දයනුම්කරර  දුද්ගලයන්   දාා දයනන  ද ය  ද

බයයා  දේරෝ ේ්ගසි 

2023 

 

මුල් පිටුත නිසියළකළරල පුරලළ අයඳුම්ුත වමඟ ිෆලත එවිය යුතුය.  

  

1. මි ගණන් ඉදිරිුත් කරි ලියළුදිිංචි ව වෆුයුම්කරුලන්ට එම මි ගණන් විලෘත කරි වේළලට එහි  ුෆමිණ 

සිටිය ශෆකි අතර විලෘත කරි දිිය ශළ වේළල එම මි ගණන් කෆීවීවම් ලිපිවේ වීශන් ලනු ඇත. 

2. වෆුයුම් කරනු බි භළණ්ඩ රළජ්ය ැෆල විංවහාළල ැ්වලි පිරිවිතරයන්ට අනිලළ්යයවයන්ම අනුක විය යුතු අතර 

ඒලළ අලය ුණණවයන් ශළ ්රමළණවයන්ැ  යු්වත විය යුතුය.  

3. නියම කරනු බි තත්ලයන්ට ∕ පිරිවිතරලට අනුක විොලි වෆුයුම් වම්පු්යණවයන්ම වශෝ වකොටවහ 

ලවයන් වශෝ ආුසු භළරදීමට අයිතිය රළජ්ය ැෆල විංවහාළල වතුලි අතර ඒ වීශළ ලි වියැම් වෆුයුම්කරුලන් 

විසින් ැෆරිය යුතුය. 

4. මිට ගෆනීවම්  ඇණවුවමහි  "භාරදීම" ද  ද යනුවලන් අැශවහ කරනුවේ "නිනම ද  යේන්  ද  ද භාණ්ඩ ද භාරදීම ද ාා ද

පිළිලවනීම දේ ". මියට ගෆනීවම් ඇණවුවමහි වීශන්ලි භළණ්ඩ භළරදී අලවළිවේ එකී ඇණවුවමහි වීශන් දිි  

14 ්ව ඇතුත වශෝ විොඑවවේ ිම් රළජ්ය ැෆල විංවහාළල විසින් නියම කරනු බි වලිත් දිියකට වුර එය 

වම්පූ්යණවයන් භළරදීවමන් ුසුල වේ∙ 

5. වුයනු බි භළණ්ඩ ∕ද්රලය ලලින් වකොටව්ව වශෝ  වම්පු්යණවයන් පිලිගෆනීම,්රති්වවේු කිීමම,අත්හිටුවීම වශෝ 

අලිංුණ  කිීමම වීශළ අයිතිය රළජ්ය ැෆල විංවහාළල වතුවේ.  

6. ඉදිරිුත් කරනු බි ඇණවුම්ල වීශන්  ුණණයන්ට ශළ ්රමළණයන්ට අනුක අන්ැමින් ශළ එකගවී ඇති 

භළරදීවම්  දිියන්ට වෆුයීමට අවුොවශොවත්වීම මගින් වෆුයුම්කරුලන්වේ ලියළුදිිංචිය අලිංුණ වීමට  ඉඩ එලෆනි 

වෆුයුම්කරුලන් අවළදු වල්ඛි ගත  වකවරනු ඇත. 

7. රළජ්ය ැෆල විංවහාළල විසින් ඉල්ළ සිටිනු බි අලවහාළවේදී වෆුයුම්කරු විසින් වළම්ුල්  2 ්ව බළ දිය යුතුය. 

8. වෆුයුම්කරු විසින් වීශන් කරනු බි මි ගණන්,එම මි ගණන් කෆීවීවම් දිි සිට දිි 45ට විොඅඩු 

කළය්ව තුෂ ක්රියළත්මක කිීමම වීශළ විලෘතල තබනු ඇත.  

9. වමවවේ ැ්වලනු බි මි ගණන් විලෘත කෂ දිි සිට දිි 6  ට විොඅඩු කළය්ව තු විොවලිවහල ුලතිනු 

ඇත. 

10. එ්ව එ්ව ද්රලයවේ මි  එහි ඉදිරිවේ ැ්වලමින්  ිෆලත අකුවරන්ැ වීශන් කෂ යුතුය. 

11. මි ගණන් ුත්රවේ ැෆ්වවලි සියලුම වලිවහ කිීමම්, අලිංුණ කිීමම වශෝ මකළ ැෆමීම මි ගණන් අත්වන් කර ඇති 

වෆුයුම්කරු  විසින් නිසි ුරිදි වශතික ක යුතුය.  

12. මි ගණන් වුෝරමවයහි ඇති සියලුම තීරු වම්පූ්යණ කෂ යුතුය.අැළ වතොරතුරැ වීශන් විොලි වුෝරම 

අවම්පූ්යණ මි ගණන් වවේ වකළ වෆකිල්ට ගනු විොෆවේ. 

13. ඉදිරිුත් කර ඇති  සියලුම  මි ගණන් අැළ පිරිවිතරයන්ට  වම්පූ්යණ ලවයන් අනුක විය යුතුය. 



 

14. ඇණවුම් කරි ැ භළණ්ඩ ලලින් වකොටව්ව වුයළ ඉතිරි වකොටවහ දිි 14්ව තුදී වෆුයීමට අවුොවශොවත් 

වුලවශොත් වුයි ැ භළණ්ඩල ලටිිළකමින් 9 % ්ව ුමණ වගලළ ඇණවුම අලිංුණ කරනු ෆවේ.ඉතිරි 10% 

කුමි වශේතුල්ව මත වශෝ වගලනු විොෆවේ. 

15. කුමි වශේතුල්ව නිවළ වශෝ  ්රමළැ වී ෆවබි මි ගණන් භළරගනු විොෆවේ. 

16. සියලු මි ගණන් බශළි කලරල උඩ ලම් වකලව්ය මිගණන් අිංකය,විලෘත කරි දිිය, ශළ විවහතරය ැ 

වීශන් කෂ යුතු  අතර ංභායති, දප්රං්කයාැ  දරිටුව ,රාජ්ය දැව  දංසංථාා ,රජ්ම්ව ්තන දයාර, දබ්තනරුල්වය යි 

ිමට ලියළුදිිංචි තෆුවන් එවිය යුතුය.අතින් වගවිි මි ගණන් ැ ඉශත ලිපිිවේ වීශන් වභළුති අිංවේ 

ඇති මි ගණන් වුට්ටිවේ බශළලිය යුතුය. ්රවම්ුළැි අිංකය වීශන් විොලි වුෝරම වෆෂකිල්ට ගනු 

විොෆවේ. 

17. ඕිම මිගණන් ුත්රය්ව ං්කපූර්ණේන් ම දේාෝ දඉ්  දේරො ංක් දේාෝ දප්රතික්ේප ය දිරීමම  ැ මි ගණන් ුත්රවේ 

ැෆ්වවලි කලර වශෝ ්රමළණ වේ  වකොටව්ව වශෝ  පිළිගෆනීමට රළජ්ය ැෆල විංවහාළලට අයිතිය තිවේ.මි  ුත්රවේ 

වීශන් වම්පූ්යණ ්රමළණයන් මිදී ගෆනීමට රළජ්ය ැෆල විංවහාළල අවුොවශොවත්වීම වශෝ අතුසුවීම වශේතුවලන් 

කිසිදු අළභය්ව වශෝ ශළනිය්ව වීශළ රළජ්ය ැෆල විංවහාළ වලන් කිසිදු ලන්දිය්ව ඉල්ලීමට වෆුයුම්කරැලන්ට 

හිමිකම්ව ිෆත. 

18. රළජ්ය ැෆල විංවහාළවලන් වළම්ුල් ඉල්ලීමට වෆුයුම්කරුලන්ට කිසිදු අයිතිය්ව ිෆත.එවශත් රළජ්ය ැෆල විංවහාළවේ 

අභිමතය ුරිදි වළම්ුල් ුරි්වළ කිීමමට අලය ලි අලවහාළලදී වෆුයුම්කරු විසින් වශෝ නිසි ුරිදි හු  විසින් 

බය ුලරි ැ නිවයෝජිතයකු විසින් වශෝ ඒලළ ඉදිරිුත් කෂ යුතුය. 

19. පිළිගනු බි ද්රලය∕භළණ්ඩ වෆුයුම්කරු විසින් නියමිත වහාළිවේ වගිවිත් තෆන්ුත් කරදීවමන් අිතුරුල 

අලය ුණණයන්ටපපිරිවිතරයන්ට අනුක විොලිබල වුනී ගියවශොත් එලෆනි ැ ්රති්වවේු කර යලි ලිපිවේ 

වීශන් දිි සිට දිි  7්ව ඇතුත වෆුයුම්කරුවේ වියැමින් ඒලළ ඉලත් කරවගි යළ යුතුය.එවවේ ්රති්වවේු 

කරනු බි ද්රලයප∕භළණ්ඩ වලනුවලන් ලන්දිය්ව ඉල්ළ සිටීමට වෆුයුම්කරුලන්ට කිසිදු අයිතිය්ව විොමෆත. 

20. ඉතළම වකටි කළය්ව තු වෆුයුම් කෂයුතු නිවළත් ඇතෆම්විට දුරකාි මගින් ඇණවුම් ඉදිරිුත් කිීමමට සිදුලි 

නිවළත් ංවයුම්කරුව ්   දයනයා යයේන් ම දුමරරා  දයාසුර්ක දතිබිනුමතුන.  

21. ද්රලය∕භළණ්ඩ වෆුයීම අයදුම්කරු විසින්ම කෂයුතු ලි අතර එහිළ අතුරු වකොන්ත්රළත්කරුලන්ට විොදිය යුතුය.  

22. වළමළියවයන් මි ගණන් කෆීලනු බන්වන් විංවහාළල විසින් වතෝරළ ගනු බි ලියළුදිිංචි වු 

වෆුයුම්කරුලන්වගනි.තරගකළීම මි ගණන් බළ ගෆනීම වීශළ බළහිර වෆුයුම්කරුලන්වගන් වුලත් මි ගණන් 

කෆීවීවම් අයිතිය රළජ්ය ැෆල විංවහාළල වතුවේ. 

23. ඇණවුම වම්පූ්යණ කරනු බි දිිවේ සිට ිං  ද 30  දේ ොයඩු දරායනක් දංහාා දංවයුම්කරුව දවිසි්  දරාජ්ය ද ැව  ද

ංසංථාා  දේ න දණන දයාසුර්ක දයබා දිංන දුමතුේ . 

24. වම්පූ්යණ කරනු බි ඇණවුම් වීශළ වගවීම් කරනුවේ වේවුත් මගිනි. වේවුත් නිකුත් කරනු බන්වන් 

වළමළියවයන් ුශත ැෆ්වවලි අයුරින් වෆුයුම්කරුලන්වේ ිමිනි. 

1 ආැළයකයළවේ ගිණුමට ුමණයි. 

2 අන්වතු කෂ විොශෆක. 

 

25. රළජ්ය ැෆල විංවහාළල විසින් වෆුයුම්කරු වලත එලනු බි ලිපි වල්ඛණ ආදිය වෆුයුම්කරු විසින් අලවන් ලරට 

වුයළ ඇති ලිපිියට  ලියළුදිිංචි තෆුවන් යලනු ෆබීම  එහිළ ්රමළණලත් ැෆනුම්දීම්ව ලවයන් වෂකනු 

ෆවේ. 

 



 

26. ඕිම වෆුයුම්කරුලකුවේ ලියළුදිිංචිය කිසිදු වශේතුල්ව විොැන්ලළ අලිංුණ කිීමමට රළජ්ය ැෆල විංවහාළ වභළුතිට 

බය ඇත. 

 

27. වෆුයුම්කරුලන් එකතුකෂ අගය මත බද්ෑ (VAT) වීශළ ලියළුදිිංචි වී ඇති අිංකය වීශන් කිීමම අනිලළ්යය ලි 

අතර, VAT වීශළ ලියළුදිිංචි වී විොමෆති ිම්, ඒ වීශළ ලියළුදිිංචි වී විොමෆති බලට වද්ශීය ආැළයම් බදු 

වකොමවළරිවහ ජ්ිරළල්වගන් වශතිකය්ව බළවගි වම් වමඟ අමුණළ එවිය යුතුය. 

28. ඉදිකිීමම් ලෆඩ වීශළ ඉදිරිුත්ලි වකොන්ත්රළත්කරුලන් වීශළ CIDA ලියළුදිිංචිය අනිලළ්යයවයන් තිබිය යුතු අතර 

එවමන්ම මි ගණන් කෆීවීවම්දී ආයතිය විසින් ඉල්ලුම්කරි නි්යණළයක ශළ වකොන්වද්සි වපුරළලිය යුතුය. 

29. වමහි වීශන් කර ඇති වකොන්වද්සි ලට වෆුයුම්කරුලන් සිය ැෆඩි අනුකතළලය ැෆ්වවිය යුතු අතර එහි 

වකොන්වද්සි ඇතුත වශෝ ඉන් බළහිරල වශෝ ුලතිි කලර ්රහිය්ව වම්බන්ෑවයන් වුලැ  රළජ්ය ැෆල විංවහාළල 

විසින් නියම කරනු බි තීරණ එහිළ අලවන් තීරණය ලනු ඇත. 

 

 

රළමණාරාර ද(ිටයදී දලවනී්ක දාා ද ාවිර)     ය.ර.ේ්ව/ 

රාජ්ය දැව  දංසංථාා        ංභායති 

         රාජ්ය දැව  දංසංථාා  

 

 

රළජ්ය ැෆල විංවහාළලට භළණ්ඩ, ලෆඩ ශළ වවේලළලන් වෆුයීම වම්බන්ෑවයන් ඉශත කී වකොන්වද්සි සියල් වමහි ුශත 

අත්වන් කරි මළපඅු විසින් කියලළ වත්රුම් වගි එකී වකොන්වද්සිලට අනුකවීම ශළ එකඟවීවමන් මළවේපඅුවේ 

අත්විපඅත්වන් වමහි තබමු. 

 

          ................................................ 
                  අයඳුම්කරුවේ අත්වි 
 
 
අයඳුම්කරුවේ ිම :- ....................................................................... 

දිිය       :- ....................................................................... 

ආයති මුද්රළල       :- ........................................................................ 

 

 

 

 

 



 

 

රාජ්ය දැව  දංසංථාා  

2023 ද ර්පන දංහාා දංවයුම්කරුව ්  දියනායිංසි  දිරීමේ්ක දයනුම්කයත්රන 

 

වමම වුෝරමය වකොන්වද්සිල මුල් පිටුත් වමඟ නිසියළකළරල පුරලළ 2023.11.17  ද ිං   ද ේයර අිංක: 82, 
රජ්මල්ලත්ත ුළර, බත්තරමුල්, රළජ්ය ැෆල විංවහාළවේ කෂමිළකළර (මිදීගෆනීම් ශළ ිළවික) වලත ෆවබි වවේ 
ඉදිරිුත් කෂ යුතුය. 
 
01. වෆුයුම්කරුවේ පආයතිවේ ිම  : ........................................................ 

........................................................ 
02. වම්බන්ධීකරි විවහතර: 

 ලිපිිය     : ........................................................ 
: ........................................................ 

 දුරකාි අිංකය    :  ........................................................ 

 ජ්ිංගම දුරකාි අිංකය   :  ........................................................ 

 ලට්වහඇප් (WhatsApp) අිංකය  :  ........................................................ 

 සෆ්වවහ අිංකය    :  ........................................................ 

 විද්යුත් තෆුෆල් ලිපිිය   : ........................................................ 
 

03. ලයළුළර ලියළුදිිංචි අිංකය ශළ දිිය  : ........................................................ 
(පිටුත් ඇමිණිය යුතුයි) 
 

04. එකතු කෂ අගය මත ලිපි වගොණු    
අිංකය ශළ 2 21ප 2 22 ල්යල    
වගවු බදු මුැල්    : ........................................................ 
 

05. වෆුයුම්කරුවේ වගවීම් කෂ යුතු බෆිංකු ගිණුම් විවහතර 

 ගිණුම් අිංකය   : ....................................................... 
 

 බෆිංකුල ශළ ළඛළල   : ....................................................... 
 

 
06. ළිංකිකවයකු ලන්වන් ලියළුදිිංචි කිීමවමන් ිම්, 

ලියළුදිිංචි අිංකය ශළ දිිය   : ......................................................   

07. CIDA ලියළුදිිංචි අිංකය ශළ දිිය 
(පිටුත ඇමිණිය යුතුයි)   : ........................................................ 

 

08. අයිතිකරුන්වේ, වකොටවහකරුලන්වේ ශළ අෑය්වකලරුන්වේ ිම්: 
 

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

 

09. ණන දයැ ම දමන දංවයයින දාවිර දඋයරිම දරායසීමා  …………………………………………………………… 

 

 



 

 

 

10. ියනායිංසි න දයේේක්පා දරර  දරාණ්ඩන දයාන ද ද ගුේ  දx යකුණි්  දංයකුණු දරර දේය්  ්  . 

  (2022.10.13  දිිමිණ වශ වේලි නිවුවහ පුලත්ුත් ැෆන්වීවමහි වැශන් කළණ්ඩ අිංක වශ උු කළණ්ඩ අනුල 

ලියළුදිිංචිය අවප්්වළ කරි කළණ්ඩය නිලෆරදිල වතෝරන්ි) 
 

 

11.  

රා් ඩ දයසර  

යුමය්ත/කුවිනා් සි/ේෙක්ය්ත දයසර  

යුමය්ත/කුවිනා් සි/ේෙක්ය්ත දිං න  

 

12. බවසකු   දේල   දයැ දලාංථතු දපිළිබහ දවිංථනර 

වගලි ැ මුළු මුැ: .............................................. ...... 

බෆිංකුවේ වශ ළඛළවේ ිම: …………… ......................... 

වේවුත් අිංකය වශ දිිය:…………………………………………………. 
 

 
ඉශත  1 හි වීශන් කර ඇති පුද්ගයන් වලනුවලන් වමහි ුශත අත්වන් කරි මමපඅපි ඉශත ැ්වලළ ඇති කරුණු 
වතය ශළ නිලෆරදි බල වශතික කරි අතර වෆුයුම්කරුලන්වේ ලියළුදිිංචිය 2023 වීශළ අයදුම් කිීමම වීශළ බළ දී 
ඇති වකොන්වද්සි ශළ උුවැවහ ලට අනුකු වීමට එකඟ වලමිප වලමු. 

 
 
අත්වන් කෂ අයවේ ිම    ………………………………………………………. 

          
බයත් නිෑළරියළවේ අත්වි ශළ දිිය:  ................................ …………………….. 
 
ආයතිවේ ිම    …………… 

 

1 a b c       14 a b    25 a b c d  38 a b c    

2 a b c d e f g   15 a     26 a b c   39       

3 a b c d e f g h i 16      27 a     40       

4 a         17      28      41 a b c d e f 

5 a b c       18      29 a b     g h i    

6 a b        19 a b c d e 30 a b c   42 a b c d e f 

7 a b c        f g h i j 31 a b c   43       

8 a b         k l m   32      44       

9 a         20      33 a     45       

10 a b c       21      34 a b    46       

11 a b        22      35      47       

12 a b c       23      36 a     

13 a         24      37 a     



 

 

 

 

 

STATE TIMBER CORPORATION 

CONDITIONS APPLICABLE TO PERSONS/ORGANISATIONS WHO APPLY FOR 

REGISTRATION FOR THE SUPPLY OF GOODS, WORKS & SERVICES TO 

STATE TIMBER CORPORATION FOR THE YEAR 2023___________________________________ 

 

Original of this document duly perfected to be returned with the application.  

 

1. The Registered Suppliers submitting quotations may be present at the time of opening the 

quotations.  Bid opening date and time shall be indicated in the form calling quotations. 

 

2. All items to be supplied shall be of the required quality, quantity conforming to the specifications of 

State Timber Corporation. 

 

3. Supplies below the stipulated standard/specifications shall be returned to in full or part thereof at the 

State Timber Corporation discretion at the Supplier’s expense.   

 

4. Delivery as indicated in the purchase order means the actual delivery and acceptance. The Purchase 

Order unless otherwise stipulated by the State Timber Corporation shall be fully executed within 14 

days from the date of the order for the delivery to be treated as completed. 

 

5. The State Timber Corporation reserves the right to refuse, suspend or cancel the acceptance of item 

in full or part thereof. 

 

6. The failure to fulfill orders placed on the basis of the agreed delivery date required quantity offered 

will make the Supplier’s Registration liable for cancellation. Such suppliers may also be blacklisted. 

  

7. Samples shall be furnished in duplicate by the supplier if so requested by the State Timber 

Corporation. 

 

8. Quotations made by the Supplier shall be kept open for execution for a period not less   than 45 

days    from the closing date. 

 

9. Price of items so required shall be kept open for execution for a period not less than  sixty (60) days 

from the date of opening of quotation. 

 

13. Prices shall be quoted in figures and repeated in words against the appropriate item. 

 

14. All alterations, cancellation or erasures in the quotation most duly authenticated by  

 the supplier, who signs the quotation form.  

 

12 All quotations shall be sent with duplicate and All columns should be duly filled in  Quotations 

which do not indicate details of make, country of origin & delivery period will be treated as 

incomplete quotations and will not be scheduled for consideration/evaluation. 

 

13 All quotations shall be in strict conformity to the specifications rendered by the State Timber 

Corporation. 

 

 



 

 

 

 

14 If  a part supply is made of the ordered quantity and the balance supplied within 14 days, action will 

be taken to close the order and 90% of the value of the goods Supplied will be paid.  The balance 

10% will not be paid. 

 

15 Late quotations shall not be accepted under any circumstances. 

 

16 All quotations shall be bear the quotation number and the date of opening and also description 

marked on the top left hand corner of the envelope and sent by Registered post addressed to the 

Chairman, Procurement Committee, State Timber Corporation, No: 82, Rajamalwatte Road, 

Battaramulla.  Un-marked quotations will not be opened at the time of opening and will not be 

considered for evaluation 

 

17 The State Timber Corporation has the right to reject the quotation in full or part thereof and the 

right to accept any portion of the quantity stated in the quotation.  Any failure or omission on the 

part of the State Timber Corporation to purchase the full quantity indicated in the quotation shall 

not entitle the Supplier to claim compensation for loss or damage. 

 

18 The Supplier shall have no right to call for samples from State Timber Corporation.    But at the 

discretion of the State Timber Corporation the Supplier may be informed when and where samples 

if necessary can be inspected or examined by him on his authorized representative. 

 

19 All items accepted and deposited in the duly authorized premises of the State Timber Corporation 

and subsequently found to be below the required quality/Standard shall be recovered by the supplier 

at his own expense within a period or 07 days of the receipt of the letter of rejection and the supplier 

will not be entitled to claim any compensation or damage. 

 

20 The Supplier should necessarily have Telephone Facilities as suppliers will have to be effected at 

very short notice and as at times orders will have to be placed over the telephone. 

 

21 The items should be supplied by the Supplies, himself and never be sub – let and engage any third 

party. 

 

22 The Supplier for supplies, services will normally be called for from the list of Registered Suppliers.  

But the State Timber Corporation reserves the right to select suppliers to call for quotations even 

outside the registered  list in view of obtaining competitive offers. 

 

23 The Supplier shall grant credit facilities to the State Timber Corporation for a minimum period of 

not less than 30 days (Thirty) from the date of completion of the order. 

 

24 Payment for completed supplies will be made by cheques. Cheques will normally be drawn in favor 

of the supplier in the following manner. 

a. A/C Payee only 

b. Not negotiable 

 

25 All communications in writing shall be deemed to be sufficiently served if sent by post under 

registered cover by the State Timber Corporation to the last address given by the Supplier. 

 

26 The State Timber Corporation has the power to cancel the Registration of any Supplier without 

assigning any reasons thereof. 



 

 

 

 

27 Supplier should indicate VAT registration number. If any supplier is not registered for VAT, He 

should obtain a letter from commissioner General of Inland Revenue Department, Stating that the 

company has not been registered for VAT and a copy of same should be attached to the completed 

Registration form. 

 

28 CIDA registration is mandatory for contractors applying for construction work and must meet the 

criteria and conditions applied for by the company when bidding. 

 

 

29 The suppliers are required to strictly adhere to the conditions stipulated herein and regard to any 

other matter lying within / outside the scope of these condition.  The decision of Chairman, State 

Corporation shall be final. 

 

 

 

 

Sgd. 

Manager (Purchasing & Shipping)    Chairman,   

STATE TIMBER CORPORATION   STATE TIMBER CORPORATION 

 

 

 

 

 

Manager (Purchasing & Shipping) 

State Timber Corporation, 

Rajamalwatta Road,  

Battaramulla.  

 

I/We the undersigned have read and understood all foregoing conditions pertaining to the supply of goods, 

works & services to the State Timber Corporation and while agreeing to abide by same, place my /our 

signatures a hereto  

 

 

         ……………………………………… 

          Signature of applicant 

 

Name of the Applicant: - ……………………………………………………………………………… 

 

Date : - ………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

State Timber Corporation 

Application for Registration of Suppliers for the year – 2023 

 

This form duly perfected should be forwarded to Manager (Purchasing & Shipping), State Timber 

Corporation, No. 82, Rajamalwatte Road, Battaramulla to reach him on or before 17.11.2022. 

 

01. Name of Supplier/Firm  :           .............................................................. 

……………………………………….. 

 

02.  Contact Details: 

 Postal Address   : ............................................................... 

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

 Telephone No    : ............................................................... 

 Mobile No    : ............................................................... 

 WhatsApp No.   : ............................................................... 

 Fax No    : ............................................................... 

 E-mail Address   : ............................................................... 

 

03. Business Registration No & Date : ............................................................... 

(Copy to be attached) 

 

04. VAT No & VAT paid in 2021/2022 : ............................................................... 

 

05. Supplier’s Banking Details:  

 

 Account Number :- ………………………………………………… 

 Bank & Branch : -  …………………………………………………. 

 

 

06. If the applicant is a citizen by  : ……………………………………………... 

Registratin, given Registration No.  

 

 

07. CIDA Registration No. & Date :          .............................................................. 

(Copy to be attached) 

 

08. Name/s of Proprietors/ Partners/  : ……………………………………………… 

Directors 

      ………………………………………………. 

 

09. Maximum term that can be provided on credit basis…………………………………………………. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

10. Indicate in X the category/categories to be registered in the following chart.  

(Select the Category numbers and sub category letter correctly by referring the advertisement on 

13.10.2022 on Dinamina and Daily news newspapers)  

 

 

11.  

 

 

 

12. Details of fees paid to the bank 

 Total amount paid:   ............................................. . ...... 

 

 Bank and Branch Name:  …………… ......................... 

 

 Cheque Number and Date:  …………… ......................... 

 

 

I/We on behalf of the person indicated at section 01 above certify that foregoing information is true and 

correct and agree to abide by terms and conditions and instructions given in the original copy of the 

document which is returned duly perfected.  

 

Name of Signatory   : ........................................................................... 

 

Signature of authorized officer : ........................................................................... 

 

Date      : .......................................................................... 

 

Name of Supplier / Firm  : ..........................................................................  

 

 

1 a b c       14 a b    25 a b c d  38 a b c    

2 a b c d e f g   15 a     26 a b c   39       

3 a b c d e f g h i 16      27 a     40       

4 a         17      28      41 a b c d e f 

5 a b c       18      29 a b     g h i    

6 a b        19 a b c d e 30 a b c   42 a b c d e f 

7 a b c        f g h i j 31 a b c   43       

8 a b         k l m   32      44       

9 a         20      33 a     45       

10 a b c       21      34 a b    46       

11 a b        22      35      47       

12 a b c       23      36 a     

13 a         24      37 a     

Category No. / Nos.  

Receipt No. / Cheque No.   

Receipt / Cheque Date.  


