
   

රාජ්ය දැවසංස්ථාව 
වනජීවීහාවනසංරක්ෂණඅමාත්යාංශය 

 

 
2021 වර් ෂය සඳහා දැව හා දැවමය නනොවන ගෘහ භාණ් ඩ සැපයීම සඳහා සැපයුම්කරුවන් ලියාපදිංචි කිරීම 
2021  වර්ෂය සඳහා රාජ්යස ැවව සසසථාාව  වව්ස හහ  සඳහ්  ැවව හා ැවවයය ොව වව ෘහහ ාා් ්  සවහීමය සඳහා ියයාහිංසි  ීය  කවයති 
නිෂථහාැකවරු් ොෘ් , ආවයවකරුව් ොෘ් , ොවළඳනිොයෝජි වරු් ොෘ් , රජ්යොේ ආය ව විය්  හා වොවකුත් සවහයුම්කරුව් ොෘ්  
වයදුම්හත් කවඳවනු ලවොේ. 
 
 

  

A. 2020 .12.24  වව ිංව හ:ව: 03.00 ැක්වා හයවක් වයදුම්හත් නිකුත් කරනු ලවොේ. 

 

B. වයදුම්හත් බහා එවව ලැ කවරොේ ඉහල වම් ොකළවර 2021 වර් ෂය සඳහා දැව හා දැවමය නනොවන ගෘහ භාණ් ඩ සැපයීම සඳහා 

සැපයුම්කරුවන් ලියාපදිංචි කිරීම යනුොව්  සඳහ්  ොක   2020.12.31  ිංව  ොහර නිොයෝජ්යස සායාවසාධිකාකා  (වොලවි), රාජ්යස ැවව 
සසසථාාව, වසක 82, රජ්යයල්වත්  හාර, බත් රමුල්ල යව ියපිවය  ලවොබවොසේ ියයාහිංසි   වහවොල්  එවිය යුතුය. 
 

C. ියයාහිංසි  ීය සඳහා වව්ස ොහෝරය ඉසග්රීටස  යාධ්යසොය්  නිකුත් කරව ව ර ඉල්ලුම් කරව ආය වොේ වය සඳහ්  ියපියක් ඉිංරිහත් 
ොක   එක් ප්රසධ්යාව වයි යයක් සඳහා රුපියල් හ් සයක (රු.500/=) වවව  ොෘවනු ොව ලබව ියයකියවිිය ෘාසථතුවක් මුැිය්  ොෘවිොය්  
හසුව රාජ්යස ැවව සසසථාාො  නිොයෝජ්යස සායාවසාධිකාකා  (වොලවි), රාජ්යස ැවව සසසථාාව, වසක 82, රජ්යයල්වත්  හාර, බත් රමුල්ල ොවති්  

නප:ව: 09.00 සිට 12.00 ප:ව: 01.00 – 03.00 දක්වා කාලය තුළ ලියකියවිලි ලබා ගත හැකිය. (ොෙක්හත්/ මුැල් ඇවවුම් /  වහවල් 
ඇවවුම් ාාරෘනු ොව ලවොේ) 

 

D. හහ  සඳහ්  කරුණු සම්පුර්ණ කල හවකි සවහයුම් කරුව්  වයදුම්හත් ඉිංරිහත්කල හවකිය 

 වෘකීම් කාලොය්  හසු ොසේවා සවහීමය 

 ිංවයිව පුරා ොව මිොල් ප්රසවාහවය කි ය 

 ාා් ් ොව මිොල් සථාාවෘ  කි ය 

 කඩිවමි්  ප්රසතිොර ැවක්ීය 

 ාා් ් ඇණවුම්කර ිංව 5 ක් තුල ාා් ් සවහීමය (ො  ෘ ඇත්වම්) 

 වසරක කාලයක් සඳහා මිල ෘණ්  වලසගු විය යුතුය 

 ිංව 60 ක ණය හහසුකම් ලබා  ිංය යුතුය 

 රාජ්යස ැවව සසසථාාො  බත්රමුල්ල, රත්යලාව හා බූසථස ප්රසැර්්වාෘර වල සාම්හල් ප්රසැර්්ණය කල යුතුය. 
 

E.  ියයාහිංසච් සවහයුම් කරුව්  යගි්  මිල ෘණ්  කවඳවනු ලවොේ. 
 

F. වයදුම්හත් පිියෘවනීය ොහෝ  ප්රසතික්ො ේ්හ කි ය සාාහති ,රාජ්යස ැවව සසසථාාව සතුො . 
 

G. වවඩිදුර විසථ ර හා හවහවිංිය කරෘවනීය සඳහා 0714768697 වසකය යගි්  සහකාර කළයණාකාර (වොලවි) වය ් ව 
 

  
සභාපති    දුරකථන අිංක : 011-2866636 

රාජ්යි දැව සිංස්ථාව    නවබ් අඩවිය: www.timco.lk 

 

1. High back chairs – Leather 

2. High back chairs – Fabric 

3. Medium back chairs - Leather 

4. Medium back – Fabric 

5. visitor Chairs – Fabric 

 

 

1. Melamine Timber                                                                                                                        

2. Thermally Wooden Timber                                                  

3. Glulam Timber 

 

ෘහහාා් ්   වල ප්රසමිතිය  හවුරු කි ය සඳහා, ියයාහිංසි  වව සවහයුම් කරුව්  විස්  වව්ස  වවසථාා වලදී රාජ්යස ැවව සසසථාාො  ඉරූ ැවව ොය ැා 

ෘනිමි්  ෘහහාා් ්  නිෂථහාැවය කර සවහයිය සඳහා ප්රසමුත ාව ලබා ිංය යුතු ව ර ැවව ොව වව ෘහහ ාා් ්  සඳහා රාජ්යස ැවව සසසථාාව යගි්  

ලබාොැව ප්රසමිතියාව වනුෘයවය කල යුතුය. 

 

 

 
 දැව නනොවන ගෘහ භාණ් ඩ 

ඉල්ලුම්පත්රන ඉදිපප්  කිරීම  

 

6. Low back chairs – Fabric 

7. Lobby Seater 

8. Steel Cupboards 

9. Mattress 

10. Sofas 

11 . Others 

 දැව භාණ් ඩ 
 

4. Laminated Timber 

5. Veneer Boar 

6. Others 


