
 

         

                                       රාජ්ය දැවල දංසංථාාල 
     මශලැලි වංලර්ෑි ශා ුරිවර අමාත්ාංය 

 
2019 ලර්ෂය දංඳහා දකාර්යා දගෘහ දභාණඩ හා දඅනෙකුත් දඅැා දඅයිතම දංවපයීම දංඳහා දංවපයුම්කරුලන් දලියාපදසචි දකිරීම. 

2019  ලර්ය වීශා රාජ් ැැල වංවථාාල  අල ුශත් වීශන් කාර්යා ගෘශ භාණඩ ශා අනිකුත් අැා අයිත්ම දවැුයීම වීශා 

ලියාුදංචි වීම  කැමති නිථුාැකලරුන්නගන්, ආියිකරුලන්නගන්, නලෂීනිනයෝජිත්ලරුන්නගන්, වමුුකාර වමිතිලලින්, රජ්නේ 

ආයත්ි ලලින් ශා අනිකුත් වැුයුම්කරුලන්නගන් අයදුම්ුත් කැීලනු ැනේ. 

01 REVOLVING CHAIRS ( HIGH BACK / MID BACK / LOW BACK / CASHIER / COMPUTER / VISITOR  / 

AUDITORIUM ) etc. 

02 MELAMINE FURNITURE ( OFFICE TABLE / COFFEE TABLE /  CUPBOARD ) etc. 

03 STEEL FURNITURE ( GANG CHAIR / CUPBOARD / LOCKERS ) etc. 

04 SOFA ( L SHAPE SOFA / LOBBY SEATERS /  LUXURY SOFAS ) etc. 

05 MATTRESS  

06 OTHER NON WOODEN ITEMS  

 

A. 2019.04.04 ලි දි ු:ල: 03.00 ැක්ලා ුමික් අයදුම්ුත් නිකුත් කරනු ැනේ. 

B. අයදුම්ුත් බශා එලි ැ කලරනේ ඉශ ලම් නකෂලර 2019 දලර්ෂය දංඳහා දකාර්යා දගෘහ දභාණඩ හා දඅනෙකුත් දඅැා දඅයිතම ද

මිදී දගවනීම දංඳහා ංවපයුම්කරුලන් දලියාපදසචි දකිරීම දයනුනලන් වීශන් නකො  2019.04.05 දි නු:ල: 10.30   නුර 

වභාුති,ප්රවම්ුාැි කමිටුල,රාජ් ැැල වංවථාාල, අංක 82, රජ්මල්ලත්ත් ුාර, බත්ත්රමුල් යි ලිපිිය  ැනබිනවේ ලියාුදංචි 

ත්ැුැනන් එවිය යුතුය. 

C. ලියාුදංචි වීම වීශා අල නුෝරම ඉංංග්රීසි මාෑනයන් නිකුත් කරි අත්ර ඉල්ලුම් කරි ආයත්ිනේ ිම වීශන් ලිපියක් 

ඉදරිුත් නකො  රුපියල් ුන්සියක (රු.500/=) ිැලත් නගලනු නිොබි ලියකියවිලි ගාවථතුලක් මුැලින් ගිණුම් අංනේ මුැල් 

අයකැමි නලත් නගවිනමන් ුසුල රාජ් ැැල වංවථාාන  කෂමිාකාර (මිද ගැනිම් ශා ිාවික) ,රාජ් ැැල වංවථාාල, අංක 82, 

රජ්මල්ලත්ත් ුාර, බත්ත්රමුල් නලතින් නු:ල: 09.00 සි  12.00 ශා ු:ල: 01.00 – 03.00 ැක්ලා කාය තුදී ලියකියවිලි බා 

ගත් ශැකිය. (නෙක්ුත්/ මුැල් ඇිවුම් / ත්ැුැල් ඇිවුම් භාරගනු නිොැනේ) 

D. ලියාුදංචිය වීශා එලනු බි අයදුම්ුත් පිළිගැනීනම් නශෝ ප්රතික්නේු කිරිනම් අයිතිය රාජ් ැැල වංවථාාල වතුන . 

E.  නම් වම්බන්ෑ කිසියම් නත්ොරතුරක් අලන  ිම් කෂමිාකාර (මිද ගැනීම් ශා ිාවික) නලතින් බාගත් ශැකිය.  

දු.ක අංකය – 011-2866601-04.. 

F. වැුයුම් කරුලන්ශ  ගෘශ භාණ්ඩ නත්ොග ලනයන් රාජ් ආයත්ි / නුෞද්ගලික ආයත්ිල  වැුයීනමහි ා අලම ලනයන්  

ලවර 03 ක ුෂපුරුද්ැක් 2018.12.31 දි  තිබිය යුතුය. 

G. පුර්ල ප්රවම්ුාැි ැසවථවීම 2019.03.29 දි නු:ල:  10.00   වභාුති කාර්යානේදී ුලත්ලනු ැනේ. 

H. 2019 ලර්ය තුෂ ඉශත් භාණ්ඩ වැුයීම වීශා වැුයුම්කරු විසින් වභාුතිතුමා, රාජ් ැැල වංවථාාල වමග ගිවිසුමක  එබිය 

යුතුය. 

I. ඉල්ලුම්ුත්රය ඉදරිුත් කිරීනම්ද , ගෘශ භාණ්ඩ ල  අැා විවථත්ර ුත්රිකා ඉදරිුත් ක යුතු අත්ර ශා අල අලවථාාලදී වාම්ු 

ුරික්ා කිරීම ැ කෂ යුතුන . 

J. ඇිවුම ප්රැාිය කිරීනමන් ුසුල භාණ්ඩ අුන  රත්මාි ගබඩාල  නශෝ ගැනුම්කරු ඉල්ලුම් කරි වථාාියක  ,ඉල්ලුම් ක 

කානේදී වැුයීනම් ශැකියාලක් වැුයුම්කරු වතු විය යුතුයි. 

ංභාපති        දුරකාෙ අසක: 0112866622/ 2866601-4   

රාජ්ය ැවල ංසංථාාල      Web : www.timco.lk  


