
රාජ්ය දැවල දවසවථාාල 
ලිජීවී දශා දලි දවසරක්ණ දඅමාත්යාසය 

 

වවුයුම්කරුලන් ද දලියාුදසචි දකිරීම ද2022 දලර්ය- (භාණ්ඩ ,සවේලා ශා දලවඩ) 

2022  ර්ඹ වහ යහජ්ය ැළ ංසථහට අලය ඳව  ව්  බහ්ඩ  වහ ේ හ්  ළඳීභ වහ ලිඹහඳදංචි වීභට 
කළභති නිසඳහැකරු් ේග් , ආනඹනකරු් ේග් , ේශනිේඹෝජි රු් ේග් , මුඳකහය මිතිලි් , යජ්ේේ 
ආඹ න ලි්  වහ අේනකුත් ළඳයුම්කරු් ේග්  අඹදුම්ඳත් කළනු රළේේ. 
 

 

1.ටයර් ද දශා දටියුබ් 
a. ඵය ව ළවළල්ලු හවන වහ  
b. ඉ ම් හවන, ේභෝටර් යිකල්, ේරොරි යථ 
c. ේැොමකය ,ේරෝ ර්ස, ේෂොක්ලිෂසටර්, ේෂොේයසට්රි භළනරනරි  

10. දුරිගණක දමෘදුකාසග දශා දඋුාසග 
a. ඳරිගණක උඳහංග වහ භෘදුකහංග 
b. ඳරිගණක ලිපි ද්රය 
c. ළටුප් ඳත්රිකහ මුද්රණ කටයුු 

2. යන්සරෝුකරණ ද, දආයුෑ දශා දසමලම් 

a. ැළ ඉරුම්වල්, ලී ළ  ඹ් ත්ර,ේඵොයිේල්රු 
b. ක්  ඳළටවීේම් ඹ් ත්ර, ේෂොක්ලිෂසටර්, 
c. ට්රළක්ටර්, ේරොරි ,ේර ්  ආදඹ 
d. ැම්ළල් කිඹත් 
e. ර්ක්ේොප් ටල්ස වහ ඳර්  ටල්ස 
f. ඳරියක්ණ ඹ් ේත්රෝඳකයණ (පී න ේඳොම්ඳ, ළකුම් ේඳොම්ඳ) 
g. ම්පී ක 

11.විදුලි දඋුකරණ 
a. විදුලි ඳංකහ, ඹර්, විදුලි ේක් ර, ේඵොයිේල්රු, විදුලි බුබුළු,  

පී.වී.එස.ේක්ඵල්, සවිච්, ේොකට් අවුට්රට්, ප්රග් ේටොප්,විදුලි 
ඛුඛුළු විකිරීේම් උඳහංග, විදුලි ඳරිඳථ උඳහංග 

b. හයු මිකයණ, ශි කයණ,රඳහභිනී,භල්ටිමීඩිඹහ 
ේරොේජ්ක්ටර්,කළභයහ 

12. දආරක්ක දඋුකරණ 
a. ේභටිල් ඩිේයක්ටර්ස, ර්ච් මියර්, ංඥහ ඳද්ධති ආදඹ 
b. ගිණි නිවිේම් උඳකයණ 

3.බර දලාශි/ දයන්සරෝුකරණ ද දවීශා දඅමත්ර දසකොටවථ 
a. ඵය හවන 
b. ේෂොේයසට්රි භළනරනරි, ක්  ඳළටවීේම් ඹ් ත්ර ,ේෂොක්ලිෂසටර් 
c. ට්රළක්ටර්, ේර ් ස, ේරොරි ,ේේරර් 
d. ැම්ළල් කිඹත් 
e. ඉරුම්වල්  
f. ලී ළ  ඹ් ත්ර 
g. ේඵොයිේල්රු 
h. ඳරියක්ණ ඹ් ේත්රෝඳකයණ (පී න ේඳොම්ඳ, ළකුම් ේඳොම්ඳ) 
i. ම්පී ක 

c. ආයක්ක ඳහව් ,  ත්ත් ආයක්ක උඳකයණ 
(ක් /ඇස), ආයක්ක හිස ළසුම්, අත්ආයණ, මුඛ ආයණ, 
ඇස ආයණ 

d. KN 95භහසක් ,විබීජ්නහලක දඹය,මු ආයණ ඹනහදඹ 
13.කාර්යාසේ දගෘශ දභාණ්ඩ ද 

a. කහර්ඹහලිඹ ේම් ,පුටු,කඵඩ් ව යහක්ක 

14.සරද දශා දනි දඇදුම් දද්රලය 
a. නිර ඇදුම් වහ ේයද 
b. බට්ස, ේර්් ේකෝට්ස,ේභොසකිේටෝ ේනට් ආදඹ 

15.ැවල දආරක්ෂිත් දසත්ල් ද 
a. ේකෝල්ටහර් ක්රිේඹෝේෝට් ේ ල්  

4. වවශවල්ලු දලාශි දවීශා දඅමත්ර දසකොටවථ 
a.  ඵල් කළේ,ජීප්, කහර්, ේභෝටර් යිකල් 

5.සබයාරින්වථ දශා දවී දසබල්ට් දයිාදය ද 
a. ේභෝටර් යථ හවන  
b. ඉරුම්වල්  
c. ඹ් ත්ර සුත්ර  

6.කාර්යලිය දඋුකරණ 
a. ඡඹහ පිටඳත් ඹ් ත්ර, අනුපිටඳත්  ඹනත්ර,ෂළක්ස 

ඹ් ත්ර,දුයක න,PABX      
b. ේ සක්ේටොප්  ඳරිගණක, රළප්ේටොප් ඳරිගණක, ප්රි් ටර්,  

යු. පී.එස, සකළනර් 

16.ත්ශඩු දඇණ 

17.ඇසුරුම් දද්රලය 

18.ැවල දවෂකුණු දකිරීමට දගන්ිා දහුනු දශා දසත්ල් දහුනු දකුර 

19.ගෘශ දභාණ්ඩ දනිුැවිසම් දද්රලය 

a. N/C,W/B,PU,හනිස,රළකර් වහ න ැළ ආේල්ඳන වහ 

ැළ මඳ ැළමීේම් ද්රය (සීරර්,සේට්් ,වුඩ් ෆිනිස, තිනර්,රළකර් 
වහ හනිස) 

b. යේ් රැ, ේරොක් ර්ග, වළ ර,ේර්ලි් ස, ඹනහදඹ 
c. ෂරයිවුඩ්,MDF ,HDF  වඞු 
d. ළලික ැහසි 
e. ගම් ර්ග (Adhesive Product) වහ ේඳොටි 

7. කාර්යාලිය දලිපි දද්රලය දසශෝ දුාරිසභෝිකක දභාණ්ඩ 
a. සිඹලුභ ක ැහසි ර්ග , සී.ආර්  ේඳොත් ,ේක්ත්ර ටව්  

ේඳොත්, සේට් සිල්, ෂයිල් කය, කහඵ්   ේප්ඳර් , ලියුම් 
කය වහ ේනත්  ලිපි ද්රය  

b. ඳෆ් , ඳළ් ල්, ේප්ඳර් ක්ලිප්ස, අල්ේඳේනති, ට්රිේෂක්ස, 
වයිරයිටර්, ගම් ඹනහදඹ . 

c. ේටෝනර්, රිඵ් ස 

f. හේ් ,ේභරභයි් ,ේේළල්,සිේභ් ති, MDF,HDF ඹනහදඹ 
g. ග්රළනයිට්,සි් ක්,ජ්රකයහභ වහ ෂෆ් ට්රි ේටොප් ඹනහදඹ 
h. අරංකයණ උඳහංග (ඛිත්ති ළයසිලි, විදුලි ආයණ,භල් 

ේඳෝච්චි ව අේනකුත් අරංකයණ) 
i. තියේයද ැළමීභ (vertical or venetian blinds, Bamboo 

blinds, carpets parquet  ඹනහදඹ) 
j. අප්ේවෝල්සටරි කටයුු ( ෂළඛ්රික්,ේරැර් ව ේරැර් ලි්  

කයන රැ ැෆ 
08.සගොඩිවිකලි දද්රලය දශා දඅසිකු්  දද්රලය 

a. ගේ ොල්,ළලි,කළුගල්, හුණු, සිේභ් ති , උළු, විදුරු ආදඹ 
b. ඹක  කම්බි, එම් අඹ් , එල් අඹ් , ේඵෝල්ට් වහ මුරිච්චි ඇණ, 

පම්.පස  වඩු  
09.සගොඩිවිකලිල දකාමර දසලන් දකිරීම් දද්රලය ද 

a. ඇළුමිනිඹම් උඳහංග 

k. ේභට්ට,ේකොට්ට, ේකොට්ට උය, ඇ ඇතිරිලි ඹනහදඹ 
l. ේෝෂහ ව කු්  කටයුු 
m. කහර්ඹහරේේ ගෘව බහ්ඩ  (කළයේකන පුටු,ේරොබි ේෝෂහ) 

A - භාණ්ඩ 
 



 

 

 

25.යන්ර දසුර දඅුත් ලවියයා දකිරීම 
a. ඵය හවන, ඹ් ේත්රෝඳකයණ, ප්රහ් ට්,හයුපී න ඹ් ත්ර, 

ඉරුම්වල්  
b. ග්රයි් ඩි් , කෆ් ක්ලහප්, එ් ජි්  ේේරොක්ස, පුලි,වීල් 

ඹනහදඹ 
c. ැළ ඳැම් කිරීේම් උදු් , ේ ල් කළවීම් ඹ්  හගහය, 

ේඵොයිේල්රු, ලී ළ  ඹ් ත්ර 
d. ඉ් ධන ඉ් ේජ්ක්ටර් ේඳොම්ඳ දඅළුත්ළඩිඹහ කිරීභ 

32.ලාශි දආවි දකුන් දකිරීම 

33.අුත්  දලවියයා දකිරීම දශා දිඩ් තු දසවේලා 
a. කහර්ඹහලිඹ උඳකයණ 

34.ුවිරත්ා දසවේලාල 
a. පිරිසිදු කිරීේම් කටයුු 
b. ළසිකිලිර බි්  ඉත් කිරීේම් කටයුු 

35.ුළිසබෝෑ දුාි දකටයුතු 
 

26. ලාශි දඅුත් ලවියයා දකිරීම 
a. හවනර කහර්මික අළුත්ළඩිඹහ කිරීභ 
b. ඔේටෝ එඹහර් ක් ඩිනර්,විැුත් ඳද්ධති 
c. අේඳෝසට්රි්  කිරීභ 

36.ඇදුම් දආදය දමවසීසම් දකටයුතු 
a.  ආයක්ක නිඹහභක නිර ඇදුම්, ටී ර්ට්, ඕේයෝල් 

37.ශවදුනුම්ු්  
ඡහඹහ රඳ ගළනිභ , ංසථහ වළදුනුම්ඳත්  වහ ව උඳහංග 
ළඳීභ 

27.ලාශි දකුළියට දවවුයීම 
a. ේෂොක්ලිෂසටර්, ේර ් , ේෂොයසට්රි භළනරනරි,බම් ට්රක් 

28.ලාශි දසවේලා දවථාාි 

29.ප්රලාශිය දකිරීම 
a. අඩි 20 ව 40 ක් ේට්නර් 

ඳර්නස ඔයිල් රහවනඹ 

38.කම්කරුලන් දවවුයීම 
b. ේගො නළගිලි ඉදකිරීභ ැවහ ේඳැේර්රු, ඩු කහර්මික 
c. උැයහන අරංකහයකරු්  
d. ැළ ඳළටවීභ වහ ඵෆභ ැවහ කම්කරු්  

39. ගෘශ දභාණ්ඩ දනිථුාැි දවීශා දුෂපුරුදු දලඩුකාර්මිකයින් 

(ඛූස ,අම්ඳහය,කල්ේැමුල්ර ගෘව බහ්ඩ  ංකීර්ණ වහ) 

30.මුද්රණ දකටයුතු 
a. ේඳොත්, ේල්ඛණ, ේඳෝයභ, නිේේැන ඳත්රිකහ , ආදඹ 
b. හර්නරක හර් හ මුද්රණ කටයුු  
c. ලියුමී කය මුද්රණ කටයුු 

31.විදුලිමය දසවේලාලන් දභා දඅුත් ලවියයා 
c. විදුලි ඳංකහ, හයු මිකයණ, ශී  කයන,විදුලි ේෝඳහ 
d. අනකුත් කහර්ඹහලීඹ විදුලි උඳකයණ අළුත් ළඩිඹහ 

කිරීභ,විදුලි රැවළ්  අළුත්ළඩිඹහ 
e. ේගො නළගිලි ඹරි්  කිරීභ වහ විදුලිඹ ේඛැහවළරීභ,ෂළනල් 

ේඛෝඩ් 

40. ප්රචාාරණය 
a. ේශ ැළ් වීම් මුද්රණඹ කිරීභ 

b. විැුත් ේශ ැළ් වීම් (facebook,e mail,youtube etc.) 
c. ග්රළෆික් නිර්භහණකයණඹ 
d. ඵළනර්, ේඳෝසටර් 
e. නහභ පුරු වි කිරීභ 
f. රඳහහිනී (හණිජ්) / ේල්ඛන නිසඳහැනඹ 
g. ත්රිභහණ  නිර්භහණඹ 
h. වීද රර්ධනඹ 
i. ේශේඳොශ මීක්ණඹ  

  

41.ලඩු දලවඩ ද(ද්රලය දවම  ද  දද්රලය දසිොමවිවල  
a. ඳළ් ට්රි කඵඩ් 

b. ටිම්ඵර් ෂසේරෝරි්  

c. ටිම්ඵර් ේ කි්  

d. ැළ ඳඩිේඳශ 

e. ලී කළටඹම් 

f. ැළ ඔඳැභ් න්  

42. සිවිල් දඉදකිරීම් දකටයුතු ද(රු ද.500,000 දට දඅඩු  

 

43. සගොඩිවිකලිල දකාමර දසලන් දකිරීම් කටයුතු ද(රු ද.500,000 ට දඅඩු  
(ඇලුමිනියම් ද  දවීදුරු ද  දප්යිවුඩ්  

 

  

 

A. 2021 දසිොලවම්බර් ද25 දදි දු.ල.3.00ලි දසත්ක් යහජ්ය ැළ ංසථහේේ නිර ේේ අ විඹ න www.timco.lk ේති්  සිංවර වහ ඉංග්රීසි 

භහධයේඹ්  අඹදුම්ඳත් ඵහග  වළකිඹ.එක් රධහන අයි භඹක් වහ රු.500/=ක නළ  ේනොේගනු රඵන ගහසුක් සකා දබවසකුසේ දිකණුම් ද

අසක ද.718392 ේ  ේගහ එහි මුල් පිටඳ  අඹදුම්ඳත්රඹ භග ඉදරිඳත් කශ යුුඹ. ේෙක්ඳත් “වභාුිව, දරාජ්ය දැවල දවසවථාාල” නමි්  ලිවිඹ 
යුුඹ. 
 

B. “වවුයුම්කරුලන් දලියාුදසචි දකිරීම ද2022” ඹනුේ්  ඉවශ ම් ේකශේර්  ව්  කශ ලියුම් කයඹක ඵවහ අඹදුම්ඳත් 2021 සිොලවම්බර් ද

30 දිට දසුර කශභනහකරු (මිරදී ගළනීම් වහ  නහවික අංලඹ ), යහජ්ය ැළ ංසථහ , ම්ඳත්ඳහඹ ", 82, යජ්භල්ත්  ඳහය, ඵත් යමුල්ර ඹන 
ලිපිනඹට ලිඹහඳදංචි  ළඳෆේර්  ේවෝ අති්  ේගනවිත් බහය දඹ යුුඹ. 

 

C. ේකොශම රහේද්ශිකේඹ්  ඵළවළය සිටින ළඳයුම් කරු්  යහජ්ය ැළ ංසථහේේ රහේද්ශිඹ කහර්ඹහර භගි්  එක් රධහන අයි භඹක් වහ ආඳසු 
ේනොේගන රු. 500/= මුැරක් රහේද්ශිඹ කශභනහකහය ේ  ේගහ ලිඹහඳදංචි විඹ වළකිඹ.   

 

20.සුොසශොර දශා දකෘෂි දරවායනික දද්රලය 

21.වනිුාරක්ක දභාණ්ඩ 

22.රවායිාගාර දද්රලය දශා දවිැයාගාර දඋුකරණ 

23.ක්රීඩා දභාණ්ඩ දඋුකරණ දශා දසුභ දවාෑක දඅයිත්මයන් 

24.රබර් දමුද්රා දශා දමුද්රණ දබ්සොක්වථ 

 

B - සවේලාලන් 

ඉල්ලුම්ුර දඉදරිු්  දකිරීම ද 

 

C - ලවඩ 

http://www.timco.lk/


D. ළඳයුම් වහ ේ හ්  වහ මිර ගණ්  හභහනේඹ්  ලිඹහඳදංචි ළඳයුම් කරු්  ේග් නහභේල්ඛණේඹ්  කළන නමුත් ළඳයුම් 
ේ ෝයහගළනීභට  යගකහරි මිර ගණ්  රඵහ ගළනීභ වහ අලයවුේවොත් ේල්ඛනේඹ්  ඵහහිය ළඳයුම්කරු් ේග් ැ මිර ගණ්  කළවීේම් 
අයිතිඹ යහජ්ය ැළ ංසථහ ුේේ.   

E. 2021 ර්ඹ වහ ැළනටභත් ලිඹහඳදංචි වී ඇති ළඳයුම් කරු්  2022 ර්ඹ වහ අළුති් භ අඹදුම්ඳත් ඉදරිඳත් කර යුුේේ.   
 

F. ලිඹහඳදංචිඹ වහ එනු රඵන අඹදුම්ඳත් පිළිගළනීේම් ේවෝ රතික්ේ ඳ කිරිේම් අයිතිඹ යහජ්ය ැළ ංසථහ ුේේ. 
 

G.  ේම් ම්ඵ් ධ කිසිඹම් ේ ොයුයක් අලයේේ නම් කශභනහකහය (මිරද ගළනීම් වහ නහවික) ේති්  රඵහග  වළකිඹ. 
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