
le,Ksh úYajúoHd,h 

iemhqïlrejka ,shdmosxÑ lsÍම - 2020 

කැලණිය විශ්වවිද්යාල යට පහත සඳහන් ද්රවය,  ේස වාවන් හා ේක න්්ාත් ස සැපම ස සඳහා  0 0 වර්ෂය සඳහා 

ලියාපදිංචි වීසට කැසති ආයතන සහ පුද්ගලයින්ේගන් අයදුම්පත් ස කැඳවනු ලැ ේේ. 

01. ,sms øjH ^Pdhd msgm;a fld<" h;=re,shk fld< wkq msgm;a fld<& 
02. ish¨u j¾.fha uqøK lghq;=$rn¾ uqød$osk uqød wdosh 
03. ld¾hd,Sh yd fjk;a nvq - ,S 
04. ld¾hd,Sh yd fjk;a nvq - hlv 

05. *hsn¾ .a,dia ksIamdok 

06. ld¾hd,Sh WmlrK" Pdhd msgm;a hka;%" *elaia hka;% iy wu;r fldgia ue.s fnda¾â 
wdosh 

07. gh¾" áhqí iy fudag¾ r: wu;r fldgia 
08. brE oej ^foaYSh yd wdkhksl& 
09. úoHd.dr WmlrK yd ffjoH WmlrK ^oka; Y,H WmlrK we;=¿j& 
10. ridhk øjHh" T!IO   
11. b.ekaùfï WmlrK" ùäfhda f¾äfhda" leurd yd PdhdrEm WmlrK iy ´j¾fyâ 

u,aáóähd fm%dfclag¾" uyck weu;Sï WmlrK hkdosh 

12. wdrlaIs; leurd moaO;s 
13. ÿrl:k fiÜ iy wu;r fldgia 
14. úÿ,s yd bf,lafg%dksla WmlrK yd wu;r fldgia 
15. YS;lrK" wê YS;lrK" fnda;,a YS;lrK yd jdhqiuk hka;% wdosh  

16. mß.Kl hka;%" uqøK hka;% yd wu;r fldgia yd mß.Kl ,sms øjH 

17. mqia;ld, fmd;a yd jdr i`.rd wdosh 

18. .sks ksùfï WmlrK 

19. hlv nvq$f.dvke.s,s øjH$;ska;$úÿ,s NdKav wdosh 

20. ikSmdrlaIl NdKav$mS'ù'iS'mhsmam iy wu;r fldgia $c, fmdïm wdosh 
21. lS%vd NdKav iy WmlrK 

22. ප්ලාස්ටික්/පිත් සතල නාසපුවරු,  සිංඥා පුවරු 

23. fldiq$bo,a$nqreiq yd fuÜg ^rn¾ ñYs%;& 
24. f.j;= w,xlrKh i`oyd fydod .kakd WmlrK ^WoHdk nxl= we;=¿j&" u,a fmdaÉÑ" meල 

j¾." lDñkdYl lDIs ridhk øjH iy fmdfydr wdosh 

fiajd fldka;%d;a 

25. ld¾hd, WmlrK w¨;ajeähdj 

26. úÿ,s WmlrK w¨;ajeähdj ^YS;lrK$jdhq iólrK$ùäfhda leurd 
WmlrK$mß.Kl$úÿ,s mxld wdosh& 

27. mß.Kl cd, ia:dms; lsÍu iy w¿;ajeähd lsÍu' 
28. wdrlsIs; leurd moaO;s w¿;ajeähdj yd kv;a;=j 

29. fudag¾ jdyk $f,dß nia r: wdosh w¿;ajeähdj yd fiajd lsÍu' 
30. f.dvke.s,s w¿;ajeähdj iy iq¿ f.dvke.s,s w¿;ajeähdj jeä oshqKq lsÍu" ;ekSï yd 

;Ska; wdf,am lsÍu" je,aäka jev iy hlv oe,a iú lsÍu$we¿ñkshï rduq iú lsÍï 



31. wNHka;r úÿ,s moaO;s ilia lsÍu jh¾ weoSu 

32. wNHka;r ÿrl:k moaO;s ilia lsÍu w¨;ajeähd lsÍu$jh¾ weoSu 

33. úoHd.dr yd ffjoH WmlrK$.Eia WmlrK w¨;ajeähdj  
34. ud¾. kv;a;= iy N+ñ o¾Yk lghq;= .ia lemSu" w;= lemSu iy bj;a lsÍu' 
35. ld¾hd,hSh mqgq wdosh úùu$w,q;ajeähd" fmd,sIa iy l=Ika lsÍu $ ;sr fros iemhSu" 

nquq;=reKq iemhSu 
36. ,S nvq w¨;ajeähdj iy jdfka NdKav w¨;ajeähdj 

37. mqia;ld, fmd;a yd jdr i`.rd ne`oSu 

38. ld¾hd, ;srfros msßisÿ lsÍu$f,dkaä% lghq;= 
39. ueyqï lghq;=$Wmdê f,da.=$ks, we`ÿï$yï nE.a$;=jd wdosh iemhSu 
40. f.du fmdfydr" mia" l¿.,a" je,s" isfuka;s" .fvd,a hkdoS f.dvke.s,s øjH iemhSu 

41. jdyk noaog fyda l=,shg iemhSu ^ld¾$jEka$f,dß$nia$;s%frdao".,s hka;%& 
42. jdyk jdhq iólrK w¨;ajeähdj$wdik l=Ika lsÍu$msßisÿ lsÍu 

43. mqyqKq yd kqmqyqKq Y%uh iemhSu" ßhÿrka iemhSu 

44. NdKav m%jdyKh" mia lemSfï ;=kS lsÍfï yd megùfï hka;% iemhSu" fca'iS'î 

45. foaYSh yd úfoaYSh md¾i,a yd ,sms NdroSu yd ksYaldYk lghq;= 
46. Rcq ;sr imhd ijs lsrSu$;sr fros$ldmÜia 
47. .sks ksùfï WmlrK imhd iú lsÍu 
48. Y%u fldka;%d;a;= ^jvq jev"fïika jev" úÿ,s c," .ia lemSu" j;a; t,s lsÍu& 
49. fm!oa.,sl wdrlaIl fiajdj 

50. mú;%;d fiajdj$li, bj;a lsÍfï fiajdj$.,sj,j,a ysia lsÍu 

51. m,sfndaO u¾Ok lghq;=$lDIs u¾Ok lghq;= 
52. බැහැරගත පුහුණු වැඩසටහන් (Outbound Training Programmes) සිංවිධානය කිරීස 

53. ඉසව් කලසණාකරණය (Event Management) 

54. ආහාර පාන සැපම ස 

 

සැපයුම්කරුේවකුට එක් ේස වාවක්,  සැපයුසක් ේහෝ ඊට වැඩි සිංඛ්යාවක් සඳහා ලියාපදිංචි විය හැකි 

අතර,  ඒ අනුව ඕනෑස ේස වා ේහෝ සැපම ම් එකක්,  ේද්කක් ේහෝ තුනක් සඳහා රු.600/- ක් ද් අතිේර්ක 

එක් එක් ේස වාවක් ේහෝ සැපම සක් සඳහා රු. 00/-ක් බැගින් ද් ආපසු ේන ේගවන ගාස්තුවක් කැලණිය 

විශ්වවිද්යාලේක කැලණිය සහ න බැිංකු ශාඛ්ාේව් 055-100110667549 ගිණුසට බැර වන ේස  ේගවිය 

යුතුය. ප්රතිපත් සතිසය වශේයන් කැලණිය විශ්වවිද්යාල ය ලියාපදිංචි සැපයුම්කරුවන්ේගන් මිල ගණන් 

විසසන මුත් ස ඉන් පරිභාහිර සැපයුම්කරුවන් ේගන් ද් මිළ ගණන් කැඳවීසට හා මිලදී ගැනීසට හැකියාව 

ඇත. 

සැපයුම්කරුවන් ලියාපදිංචි වීස පිණිස https://apps.kln.ac.lk/suppliers/Pages/suppliernew.php  

ේවේ  අඩවියට පිවිස එහි සඳහන් අයදුම්පත පිරවීේසන් පසු ලැේබන මුද්රිත පිටපත සම්ර්ර්ණ කර 

සැපයුම්කරු විසින් බැිංකුවට මුද්ල් ේගවූ රිසිට් පේත් ස මුල් පිටපත ද් සසග ලියාපදිංචි තැපෑේලන් 

2019.12.20 දන ේහෝ ඊට ප්රථමස කැලණිය විශ්වවිද්යාලේක ල්ලයාධිකාකාරී ේවත එවිය යුතුය. ලිපි කවරේක 

ඉහල වම් ේකළවර “සැපයුම්කරුවන් ලියාපදිංචි කිරීම - 2020” යනුේවන් සඳහන් කළ යුතුය. 

 

 



කකොන්කේසි 

1. ද්ැනටසත් ස ලියාපදිංචි වී ඇති සැපයුම්කරුවන්/අනුසත නිේයෝජිතයින් ඉදරි වර්ෂය සඳහා නැවත 

ලියාපදිංචි විය යුතුය. 

2. සෑස ආයතනයක්ස වලිංගු ලියාපදිංචි සහතික ප්යක් ඉදරිපත් ස කල යුතුය. 

3. ලියාපදිංචි ආයතනය සීසාසහිත සසාගසක් වන අවසථ්මාවන්හිද සසාගසක් ේලස ලියාපදිංචි කල 

සහතිකය ඉදරිපත් ස කල යුතුය. 

4. ලියාපදිංචි සසාගසක් ේන වන අවස්ථමා වලදී අද්ාල ලියාපදිංචි සහතිකය ඉදරිපත් ස කල යුතුය. 

5. ේවනත් ස නිශ්පාද්න ආයතනයක භාණ්ඩ අේලවි කරන නිේයෝජිත ආයතනයක් වන අවස්ථමාවන්හිදී 

භාණ්ඩ නිශ්පාද්නය කරන ආයතනය සගින් නිකුත් ස කරන බලය පැවරීේම් ලිපිය ඉදරිපත් ස කල යුතුය. 

6. ලියාපදිංචි වන අයිතසයන් සඳහා අවස වශේයන් වසර තුනක වත් ස පළපුරුද්ද්ක් තිබිය යුතුය. 

7. අයදුම්පත බහාඑවන ලිපි කවරේක ඉහල වම් ේකලවර “සැපයුම්කරුවන් ලියාපදිංචි කිරීම - 2020” 

ේලස සඳහන් කල යුතුය. 

8. මුද්ල් ේගවූ බවට තහවුරු කිරීස සඳහා ලදුපත,  VAT ලියාපදිංචි සහතිකය ේහෝ VAT වලින් නිද්හස් 

ේස  නිකුත් ස කරන ලද් ලිපිය ඉදරිපත් ස කල යුතුය. 

9. සියලුස සැපයුම්කරුවන් අවස වශේයන් එක් සසක ණය කාලයක් ලබා දය යුතුේව්. 

10. අසම්ර්ර්ණ,  අවිධිකාසත් ස සහ අද්ාල සහතික පිටපත් ස ේන එවන ආයතන ලියාපදිංචි කරනු ේන ලැේේ. 

 

 

 

ේල්ඛ්කාධිකාකාරී 
කැලණිය විශ්වවිද්යාලය 
කැලණිය 
 019.11. 1 

 


