
ස ෞඛ්ය අමාත්යාාංශය 

මහස ෝහල (ශික්ෂණ), සේ ාසෙණිය. 
2023 වර්ෂය  ඳහා  ැපයුම්කරුවන්, සකාන්රාත් කරුවන්, ග ාජ් හා ස ේවා  ේථාන  

ලියාපදාංචි කිරිම.   

2023 වර්ෂය සඳහා පේරාපෙණිය මහපරෝහලට භාණ්ඩ හා පසේවා මිලදි ගැනිම සඳහා සැපයුම්කරුවන් ලියාපදිිංචි කිරිමට ශ්රි 

ලාිංකික පුරවැසියන්පගන්, නිෂේපාෙකයින්පගන්, පෙොහරින්නන්පගන්, රාජ්ය සිංසේථා හා රාජ්ය ආයතන වලින්, ලියාපදිිංචි 

කරන ලෙ පවළඳ සමාගම් වලින් හා සමුපකාර සමිති වලින් අයදුම්පත් කැඳවනු ලැපේ.  

01.  ැපයුම්. 

1. සියළුම වර්ගවල ලිපිද්රවය / පටෝනර් 

2. ගෘහ භාණ්ඩ හා කාර්යාල උපකරණ (ලී/වාපන්/ේලාසේික්/). 

3.  රෙර් මිශ්රිත පකාහු පමට්ට හා පකාට්ට. 

4. පැදුරු / පකාහු / සියළුම වර්ගවල බුරුසු / පපාල්කටු හැඳි / පකාහු නිෂේපාෙන .                                                                                 

5. සියළුම වර්ගපේ කාපොලික් සෙන් / පරදි පසේදීපම් දියර හා කුඩු / ොර් සෙන් / පිරිසිදු කිරිපම් දියර හා කුඩු. 

6. සියළුම වර්ගපේ පරදිපිළි, මදුරු ෙැල් හා නිමි ඇඳුම් (ඇඳ ඇතිරිලි / පකාට්ට උර / පකාටු පරදි හා සර්ජ්න් කමිස / 

පිජ්ාමා කමිස ). 

7. ඇළුමිණියම් භාණ්ඩ / පිඟන් භාණ්ඩ / වීදුරු භාණ්ඩ / ේලාසේික් භාණ්ඩ. 

8. සියළුම වර්ගවල පපාලිතින් හා පපාලිතීන් ෙෑග් (පරිසර හිතකාමී). 

9. ටයර්, ියුේ, වාහන ෙැටරි හා වාහන අමතර පකාටසේ. 

10. ඉරන ලෙ ලෑලි හා පවනත් ෙැව වර්ග. 

11. පාවහන් (වවෙය / පහදි / කම්කරු).  

12. සියළුම හාඩ්පවයාර් ෙඩු (පලෝහ භාණ්ඩ / පරාලි පරෝෙ / ඇණ / සරපන්රු / රෙර් ග්ලවුසේ / සම්භාණ්ඩ හා රෙර් 

පාපිසි). 

13. නාම පුවරු, රෙර් මුද්රා / දින මුද්රා. 

14. මුද්රණ කටයුතු (ඖෂධ ෙහාලන කවර/ විකිරණ පටල ෙහාලන කවර/ සහතික පත්ර යනාදිය) 

15. සියළුම විදුලි උපකරණ (රූපවාහිනි / ශීතකරණ / වායු සමිකරණ යන්ත්ර / පරදි පසේදීපම් යන්ත්ර යනාදිය). 

16. සියළුම විදුලි උපාිංග (පටෝච් ෙැටරි වර්ග / විදුලි බුබුළු / වයර් / යනාදිය). 

17. පරෝහල් උපකර ණ ( ගිලන් මැසි / පරාලි / පරෝෙ පුටු ආදිය.) 

18. කාර්යාල  උපකරණ හා සන්නිපේෙන උපකරණ (ෆැක්සේ/ පරෝනිපයෝ/ඡායාපිටපත්/දුරකථන/අනු පිටපත් යන්ත්ර 

යනාදිය). 

19. පරිගණක, ප්රින්ටර් ඇතුළු පරිගණක උපාිංග. 

20. වවෙය හා ශලය උපකරණ.  

21. රසායනාගාර උපකරණ. 

22. විකලාිංග ශලය පාරිපභෝජ්ය ද්රවය 

23. විකලාිංග පනාවන අපනකුත් ශලය පාරිපභෝජ්ය ද්රවය හා අමතර පකාටසේ. 

24. රසායනාගාර පාරිපභෝජ්ය ද්රවය හා රසායනික ද්රවය. 

25. විකිරණ පාරිපභෝජ්ය ද්රවය හා රසායනික ද්රවය.. 

26. ෙන්ත ශලය උපකරණ, අමතර පකාටසේ, උපාිංග හා පාරිපභෝජ්ය ද්රවය 

27. ඖෂධ. 

28. සිංග්රහ කටයුතු සඳහා පිසින ලෙ ආහාර සහ අපනකුත් ද්රවය. 



 

02. සකාන්රාත්කරුවන්.  

I. පගාඩනැගිලි නඩත්තු /වැඩි දියුණු කිරීම් ( ලියාපදිිංචිය සඳහා පමම ආයත්නසයන් පමණක් ලොපෙන විපශේෂ 

අයදුම්පතට අනුව අයදුම් කළ යුතුයි. CIDA C- 9 පහෝ ඉහල පරේණිගත වීම අවශය වන අතර මධයම පළාපත් 

ලියාපදිිංචි පකාන්ත්රාත් කරුවන් සඳහා ප්රමුඛතාවය ලොපේ.) 

II. CCTV කැමරා සවිකිරීම් සහ ඒ ආශ්රිත පසේවාවන් . 

03. ස ේවාවන්. 

1. රසායනාගාර පරික්ෂණ 

2. මහන මැෂින් අලුත්වැඩියාවන්. 

3. ඇඳුම් මැසීම (තිර පරදි / ඇඳ ඇතිරිලි / පිජ්ාමා කමිස ... ආදිය). 

4. හිමිකම් පනාපෑ මළ සිරුරු / අවයව පකාටසේ භූමොනය කිරිම. 

5. සියළුම වාහන පසේවා කිරිම. 

6. සියළුම විදුලි උපකරණ, ශිතකරණ හා වායු සමිකරණ යන්ත්ර අලුත්වැඩියාව හා පසේවා කිරිම. 

7. වාහන අලුත්වැඩියා කිරිම (පම් සඳහා පමම ආයතනපයන් ලොපෙන විපශේෂ අයදුම්පතට අනුව අයදුම් කළ යුතුයි). 

8. වාහන විදුලිය / වායු සමිකරණ අලුත්වැඩියා කිරිම. 

9. වවෙය හා ශලය උපකරණ / රසායනාගාර උපකරණ / ෙන්ත වවෙය උපකරණ හා ෙන්ත ශලය උපකරණ 

අලුත්වැඩියාව හා පසේවා කිරිම. 

10. වවෙය වායු සැපයිම හා අළුත්වැඩියා කිරිම. 

11. ගිනි නිවීපම් උපකරණ නැවත පිරවිම හා අළුත්වැඩියා කිරිම. 

12. ගෘහ භාණ්ඩවල අලුත්වැඩියාවන් (පේවැල් පුටු විවිම / කාර්යාල පුටු අළුත්වැඩියාව යනාදිය). 

13. කුෂන් වැඩ / අලුත්වැඩියා කිරිම්. 

14. කාර්යාල උපකරණ අලුත්වැඩියා කිරිම හා පසේවා කිරිම (පරිගනක යන්ත්ර / ෆැක්සේ යන්ත්ර / ඡායා පිටපත් යන්ත්ර / 

පරෝනිපයෝ පිටපත් යන්ත්ර / අනු පිටපත් යන්ත්ර / ප්රින්ටර්). 

15. කාර්යමණ්ඩල හැඳුනුම්පත් සකසේ කිරිම. 

16. වාෂේප පොයිපල්රු යන්ත්ර අලුත්වැඩියා කිරිම. 

  

04. මිලදී ගැනීම්. 
 

1. ඉවතලන ද්රවය මිලදී ගැනීම (විදුරු පෙෝතල් / ේලාසේික් පෙෝතල් / පසේලයින් පෙෝතල් /  එක්සේපර් කාඩ්පත් පසෝො 

ඉවතලන දියර / පපාල්කටු / කාඩ්පෙෝඩ්/කඩොසි ) 

05.  උපසෙ ේ හා සකාන්සේසි. 
 

 I. එක් අයිතමයකට වැඩි සිංඛයාවක් සඳහා සැපයුම්කරුවන්ට ලියාපදිිංචි විය හැකිය. 

II. පහත ෙැක්පවන ආෙර්ශ අයදුම්පතට අනුව සකසේ කර ගන්නා ලෙ අයදුම්පත්, වයාපා ය ලියාපදාංචි කිරීසම්  හතිකසේ 

 ත්ය පිටපත්ක්  හ මුෙල් සගවූ ලදුපත් / රිසිට්පත් ෙ  මඟ 2022.11.30 වන දන සප.ව. 10.30 ට සප  ලැසෙන ස ේ 

" භාපති, ප්රාසේශිය ප්ර ම්පාෙන මණ්ඩලය, මහස ෝහල, සේ ාසෙණිය" ලිපිනයට ලියාපදාංචි ත්ැපෑසලන් එවිය යුතුය. 

නැතපහාත් අතින් පගනැවිත් පමම ආයතනපේ ගණකාධිකාරී කාර්යාලපේ ඇති පටන්ඩර් පපට්ියට ෙහාලීමට ෙ හැකිය. 

ප්රමාෙ වී ලැපෙන අයදුම්පත් කිසිදු විපටක භාරගනු පනාලැපේ. 
  

III.එක් එක් අයිත්මය  ඳහා රු. 1,000.00 ක ආපසු සනාසගවන ලියාපදාංචි ගා ේතුවක් සමම ස ෝහසල්   ේ අාංශයට 

 තිසේ වැඩක න දනවල සප.ව. 9.00 සිට ප.ව. 2.30 ෙක්වා සගවිය හැකි අත් , එස ේ මුෙල් සගවූ ලදුපත් / රිසිට්පත් 

අයදුම්පත්  මග ඉදරිපත් කල යුතුය. නැත්සහාත් ස ෝහසල් ගිණුම් අාංක 057 1001 29025207   මහජන ෙැාංකුව - 

සේ ාසෙණිය ශාඛ්ාව සවත් මුෙල් ෙැ  ක  අොළ රිසිට්පසත් පිටපත් අයදුම්පත්  මඟ ඉදරිපත් කළ හැකිය. සමහිදී 

ආයත්නසේ නම  හ අයිත්ම අාංක පැහැදලිව රිසිට්පසත්  ඳහන් කළ යුතුය. ( ATM යන්ර මඟින් මුෙල් ත්ැන්පත් කිරිම 

සනාකළ යුතුයි.) පෙක්පත් හා මුෙල් ඇණවුම් භාර ගනු පනාලැපේ. රාජ්ය ආයතන ලියාපදිිංචි ගාසේතුපවන් නිෙහසේ පකපර්. 
 



IV. අයිත්ම කිහිපයක්  ඳහා ලියාපදාංචි වන්සන් නම් එක් එක් අයිත්මය  ඳහා සවන සවනම අයදුම්පත් ඉදරිපත් කල යුතු 

අත් , එක් එක් අයදුම්පත්  මඟ වයාපා ය ලියාපදාංචි කිරීසම්  හතිකසේ  ත්ය පිටපත්ක් හා ලියාපදාංචි ගා ේතුව සගවන 

ලෙ ලදුපසත්හි පිටපත්ක් අමුණා තිබිය යුතුය. අයදුම්පත් සියල්ලම එකම ලිපි කව යක ෙහා එවිය යුතුය. එකම 

අයදුම්පසත්හි අයිත්ම කිහිපයක්  ඳහා ලියාපදාංචිය ඉල්ුම් ක  තිබුණසහාත් එහි මුලින්ම ඇති අයිත්මය  ඳහා පමණක් 

ලියාපදාංචිය සිදු ක නු ලැසේ. 
 

V.පම් සඳහා අවශය අයදුම්පත්රය පේරාපෙණිය මහ පරෝහපල් www.peradeniya-hospital.health.gov.lk පවේ 

අඩවිපයන් ොගත ( download)  කළ හැකිය.   

VI. අයදුම්පත් ෙහා එවන කවරපේ වම්පස ඉහළ පකළවපරහි “ ැපයුම්කරුවන් ලියාපදාංචි කිරීම - 2023” යනුපවන් 

සඳහන් කර තිබිය යුතුය. 
 

VII.භාණ්ඩ හා පසේවාවන් අවම වශපයන්  ති 08 ක කාලයකට ණය පෙනම මත්  ැපයීමට එකඟ විය යුතුය. 
 

VIII. සැපයුම් හා පසේවාවන් සඳහා ලියාපදිිංචි සැපයුම්කරුවන්පගන් මිළ ගණන් කැඳවුවෙ ලියාපදිිංචි පනාවූ ොහිර 

සැපයුම්කරුවන්පගන්ෙ මිළ ගණන් කැඳවීපම් අයිතිය පමම පරෝහපල් අධයක්ෂ සතු පේ.  
 

IX. පමහි පකාන්පේසි හා අයදුම්පපතහි සඳහන් වන කරුණු සනාථ කල පනාහැකි අවසේථාවලදී කිසිදු පපර ෙැන්වීමකින් 

පතාරව ලියාපදිිංචිය සඳහා වන ඕනෑම අයදුම්පතක් ප්රතිපක්ෂේප කිරීපම් අයිතියෙ පරෝහපල් අධයක්ෂ සතු පේ. 
 

X. ඇණවුම් කරන සියළුම ද්රවයයන් නිසි පරිද ගෙඩාව සවත්  ැපයීසමන් පසුව  හ ස ේවාවන් නිසි පරිද ඉටු කිරීසමන් 

පසුව පමණක් සගවීම් ක නු ලැසේ. 
 

XI. අය කිරීමකින් පතාරව ප්රවාහන පහසුකම් සැපයිය යුතුය. 
 

XII. මිළගණන් ඉල්ලා යැවූ විට මිළගණන් ඉදිරිපත් පනාකරන හා ඉදිරිපත් කළ මිළගණන් වලට භාණ්ඩ පනාසපයන 

ආයතන අපපල්ඛණගත (Black List) කිරීමට සිදුපේ.  

XIII. ඔෙසේ Email ලිපිනය  හ Fax අාංකය නිවැ දව  ටහන් කිරීම අත්යවශය සේ.  

 XIV. ඉහත සඳහන් කරන ලෙ සැපයීම් සහ පසේවාවන් ලො ගැනීපම්දී මෑතකදී නිකුත් කරන ලෙ ජ්ාතික ප්රසම්පාෙන                                                       

පකාමිෂන් සභාපේ උපපෙසේ සහ මඟ පපන්වීම් පකපරහි ෙ අවධානය පයාමු කරන ෙව වැඩිදුරටත් ෙන්වා සිිමි.  

 

 

 

 

 

 

 

සභාපති,                                                                                                                                                             

ප්රාපේශිය ප්රසම්පාෙන මණ්ඩලය, 

මහපරෝහල, පේරාපෙණිය.      විමසීම් : 0812388001/ දිගුව 208/209 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ආෙර්ශ අයදුම්පත්. 

 ැපයුම්කරුවන් ලියාපදාංචි කිරීම - 2023  වර්ෂය 

මහස ෝහල (ශික්ෂණ), සේ ාසෙණිය. 

1. නිෂේපාෙන ආයතනපේ / පවළඳ වයාපාරපේ / සැපයුම්කරුපග් නම:-  

 

2. ලිපිනය:-  

 

3. (i)   දුරකථන අිංකය:-    

(ii)  ෆැක්සේ අිංකය:-                   

(iii)  විෙුත් තැපැල් ලිපිනය :- 

විෙුත් තැපැල් ලිපිනය අනිවාර්ය පේ. 

4. වයාපාරපේ සේවභාවය (තනි අයිතිකරු / සීමාසහිත සමාගමක්ෙ යන වග):- ………………………… 

5. වයාපාර ලියාපදිිංචි කිරීපම් අිංකය:-  

6. VAT ලියාපදිිංචි අිංකය :- 

7. ප්රධාන වයාපාරික කාර්යය :-……………………………………………………………………... 

         (කිනම් සැපයීමක් / නිෂේපාෙනයක් සඳහා ලියාපදිිංචි කර ඇත්ෙ යන්න සඳහන් කරන්න) 

8. ලියාපදිිංචි වීමට කැමති සැපයුම / පසේවාව :- ...............................අිංකය:- ………….. 

9. ලියාපදිිංචි ගාසේතුව පගවන ලෙ ලදුපත් අිංකය:-  

සැපයුම් අිංක ............................ පසේවා අිංක ............................ මිළදී ගැනීම් අිංක ............................ සඳහා ලියාපදිිංචි 

කරන පලස ඉල්ලා සිිමි. රු. ............................ ක් විනා මුෙල් පගවූ ලදුපත පම් සමඟ එවා ඇත.  

ඉහත සඳහන් විසේතර සතය හා නිවැරදි ෙවට ප්රකාශ කරමි. කිසියම් සාවෙය පතාරතුරක් සපයා ඇත්නම් 

ලියාපදිිංචිය ප්රතිපක්ෂේප පකාට අවලිංගු කිරීමට ලක් වන ෙවෙ මම ෙනිමි. පම් සමඟ වයාපාරය ලියාපදිිංචි කිරීපම් 

සහතිකපේ සතය පිටපතක් සහ  VAT ලියාපදිිංචි සහතිකපේ පිටපතක්ෙ අමුණා ඇත. 

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

දිනය:-                                    අයදුම්කරුපග් අත්සන 

                                     නිල මුද්රාව:- 

 

 
 


