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ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුව 
2021 වර්ෂය සඳහා 

ස පයුම්කරුවන් හා කකාන්රාත්කරුවන් ලියාපදංචි කිරීමේ අයදුේපත 

1. වයාපාරකේ නම  

2. වයාපාරකේ ලිපිනය  

3. ඇමතුම් විස්තර 

දුරකතන අංක   

ජංගම දුරකතන අංක   

ෆ ක්ස් අංක   

ඊකම්ල් (අනිවාර්යයයි)  

4. වයාපාර ලියාපදංචි/ CIDA/ NCASL අංකය 
(කරුණාකර සහතිකයේ පිටපතක් යෙහි අමුණන්න) 

 

5. වයාපාරකේ ස්වභාවය (ඒක පුද්ගල/ හවුල්/ සීමිත/ යපාදු සොගම්)  
 

6. බ ංකු ගිණුම් විස්තර 

බ ංකුකේ නම  

ශාඛාකේ නම  

ගිණුම් අංකය  

7. ලබා දය හ කි 
උපරිම ණය 
පහසුකම් 

කාලය (දන 60/90)  

මුදල (රු.)  

8. VAT ලියාපදංචි අංකය (ඇත්නම්) 
(කරුණාකර සහතිකයේ පිටපතක් යෙහි අමුණන්න) 

 

9. වයාපාරය කිනම් කහෝ කවළඳ සන්නාමයක බලයලත් අකලවි නිකයෝජිතවරකයක් නම් කමහි සඳහන් 

කරන්න (කරුණාකර අදාල යාවත්කාලීන සහතික අමුණන්න) 

i.  ii.  iii.  

iv.  v.  vi.  

vii.  viii.  ix.  

x.  xi.  xii.  

10. ලියාපදංචි ගාස්තුව 

මුදල (රු.)  

කගවීම් කළ දනය  

කයාමු අංකය  

 කගවීම් කළ බ ංකුකේ නම  

 ශාඛාකේ නම  

______________________________ _________________________________________ 

දනය නිල මුද්රාව සහ අත්සන 
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කාණ්ඩය 01 – කකාන්රාත්තු 

උපකාණ්ඩය අයිතමය 
ගාස්තුව 

(රු.) 
X ලකුණු 
කරන්න  

වාසතු විදයාත්ෙක 
උපයද්ශනය 

අභ්යන්තර නිර්ොණය 
1,000.00 

  

භූමි අලංකරණය   

ඉංජියන්රු 
උපයද්ශනය 

යගාඩනැගිලි නිර්ොණය (වුහාත්ෙක) 

1,000.00 

  

යගාඩනැගිලි නිර්ොණය (යාන්ික)   

යගාඩනැගිලි නිර්ොණය (විදුලි)   

මිනින්යදෝරු (බලපත්රලාභී මිනින්යදෝරුවන්)   

භූ තාක්ෂණ ඉංජියන්රු   

ප්රොණ සමීක්ෂණය   

යකටුම්පත් කිරීෙ   

සිවිල් ඉදිකිරීම් 

යගාඩනැගිලි ඉදිකිරීම් 

1,000.00 

  

වායන් ඉදිකිරීම්   

වඩු කාර්මික   

ශ්රෙ සැපයුෙ (පුහුණු, නුපුහුණු සහ මුරකරුවන්)   

භූමි අලංකරණය සහ සකසත කිරීෙ   

යසවිලි කිරීෙ   

ටයිල් කිරීෙ   

බිත්ති ආරක්ෂක ආවරණ (කපරාරු)   

ජල වාරක කටයුු (Water Proofing)   

අභ්යන්තර 
අලංකරණය 

කෘතිෙ/ සතවාභ්ාවික ශාක හා නඩත්ුව 

1,000.00 

  

ඇලුමිනියම් පිරිසැකසුම් කිරීෙ, යවන්කිරීෙ සහ සිවිලිෙ වැඩ   

වඩු වැඩ   

කාපට් ඇතිරීෙ   

සූර්ය පාලනය/ යදාර ජයනල් විනාශවීෙ වැලැක්වීයම් 
කටයුු 

  

ඉසින පින්තාරු කිරීෙ (වායන් සහ දැව)   

ජයනල් ආවරණය කිරීම් (සිරසත/ උණ බම්ු/ දැව ආදිය)   

විදුලි 
විදුලි වැඩ 

1,000.00 

  

අඩු යවෝල්ීයතා පද්ධති සතථාපනය   

පරිගණක සහ 
ජාලකරණ 

පරිගණක ජාල කේබල් සවිකිරීම (පුහුණු ශ්රමය පමණි)  

පරිගණක ජාල කේබල් සවිකිරීම (ජාල උපකරණ, උපාාංග 
සහ පුහුණු ශ්රමය සමඟ) 

 

යාන්ික 

සාොනය යාන්ික යකාන්ත්රාත්ු 

1,000.00 

  

යරෝලර් ෂටර් සහ යේට්ටු   

ජලනල කාර්මික කටයුු   

වායු සමීකරණ (Split Type )   

සිසිලන කුළුණු සඳහා රසායනික ද්රවය   

යාන්ික වාතාශ්රය සහ වායු සමීකරණ   

ෙල යනාබැයඳන වායන් පිරිසැකසුම් කිරීෙ   

ගිනි ආරක්ෂණ සහ හඳුනා ගැනීෙ   
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කාණ්ඩය 02 – භාණ්ඩ 

උපකාණ්ඩය අයිතමය 
ගාස්තුව 

(රු.) 
X ලකුණු 
කරන්න  

ශ්රවය සහ දෘශය 
උපකරණ 

ඇනයලාේ-ඩිජිටල් (DTV) පරිවර්තක 

1,000.00 

  

AV ප්රතිග්රාහක ඇම්ලලිෆයර්   

කැෙරා, වීඩියයෝ යරයකෝඩර සහ උපාංග   

යහඩයෆෝන්   

ෙයියරායෆෝන්   

බහුොධය යප්රායජක්ටර් (Multimedia Projectors)   

ජංගෙ ශබ්දවාහිනී පද්ධති (Sound Systems)   

යප්රායජක්ටර් තිර   

ෙහජන ඇෙුම් පද්ධති   

ගුවන්විදුලි සන්නියේදන උපකරණ සහ උපාංග   

සතලයිඩ යවනසත කිරීයම් උපකරණ/ යල්සර් දර්ශක   

වීඩියයෝ සම්ෙන්ත්රණ පද්ධති   

ශබ්ද පටිගත කිරීයම් උපකරණ (යරයකෝඩර)    

දුරකථන උපකරණ 

ජංගෙ දුරකථන, සතොර්ට්යෆෝන් සහ උපාංග   

PABXs/ IP දුරකථන/ ඩිජිටල් සහ ඇනයලාේ දුරකථන   

විදුලි සංයද්ශ පද්ධති   

පරිගණක, ජාලකරණ 
උපකරණ සහ උපාංග 

ප්රයේශ සතථාන (Access Points) 

1,000.00 

  

ADSL සහ WIFI සම්බන්ධතා උපාංග   

බාර්යකෝඩ කියවීයම් යන්ත්ර    

සංයුක්ත තැටි/DVD යල්ඛන යන්ත්ර   

සංයුක්ත තැටි/ DVD   

පරිගණක උපාංග   

යඩටා සතවිච්   

යඩසතක්යටාල පරිගණක   

ඩිජිටල් තිර   

ද්විත්ව තිර පරිගණක   

හාඩ ඩිසතක් හා යපන් ඩ්රයිේ   

හබ්/ සතවිච්   

ලැලයටාල/ යනෝට්ුක් පරිගණක   

ජාල යක්බල්/ සම්බන්ධක සහ උපාංග   

රවුටර්   

SAN සතවිචයන්   

Server සහ Server රාක්ක   

ටැබ්ලට් පරිගණක   

යෙවලම් කට්ටල   

UPS   

යවබ් කැෙරාවන්   

මුද්රණ යන්ත්ර, ඡායා 
පිටපත් සහ සතකෑනර්  

බාර්යකෝඩ මුද්රණ යන්ත්ර   

යචක්පත් මුද්රණය කිරීයම් යන්ත්ර     

යචක්පත් සතකෑනර්   

වර්ණ ඡායා පිටපත් යන්ත්ර   

වර්ණ මුද්රණ යන්ත්ර   

ඩිජිටල් ඡායා පිටපත් යන්ත්ර   
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සියලු වර්ගයේ යල්ඛන සතකෑනර්   

යඩාට් ෙැට්රික්සත (Dot Matrix) මුද්රණ යන්ත්ර   

ඩුලයලක්සත (Duplex) මුද්රණ යන්ත්ර   

බහු කාර්ය ඡායා පිටපත් යන්ත්ර   

හැඳුනුම්පත් මුද්රණ යන්ත්ර   

ඉන්ක්යජට් මුද්රණ යන්ත්ර   

යල්බල් මුද්රණ යන්ත්ර   

යල්සර් මුද්රණ යන්ත්ර   

යර්ඛීය මුද්රණ යන්ත්ර (Line Printers)   

බහු කාර්ය මුද්රණ යන්ත්ර   

ෙෘදුකාංග පැයක්ජ  ෙෘදුකාංග පැයක්ජ   

යන්යත්රෝපකරණ සහ 
උපකරණ 

යෆෝක්ලිෆතට් 

1,000.00 

  

යරෝද හතරක් සහිත කරත්ත   

මුදල් යනෝට්ටු මිටි බඳින යන්ත්ර      

මුදල් යනෝට්ටු මිටි එතීයම් යන්ත්ර      

මුදල් යනෝට්ටු/ කාසි ගණන් කිරීයම් යන්ත්ර   

මුදල් යනෝට්ටු/ කාසි වර්ග කිරීයම් යන්ත්ර   

මුදල් යනෝට්ටු/ කාසි ප්රවාහන යපට්ටි/ ට්රන්ක   

පැලට් ට්රක් (විදුලි/ හයියඩ්රාලික්)   

මුදල් යනෝට්ටු මිටි ඇසුරුම් කිරීයම් යන්ත්ර   

පාරජම්ුල ලාම්පු/ පන්දම්   

බඳින පටි (මුදල් 
යනෝට්ටු ඇසිරීෙ 

සඳහා) 

බෑන්ඩ යලපර් රීල්   

විශාල යපාලිතින් බෑේ (කැබලි කළ අභ්ාවිත මුදල් යනෝට්ටු 
සඳහා) 

  

යනෝට්ටු එතීයම් ද්රවය   

යපාලිතින් බන්ඩලර් යෆායිල්   

විදුලි යෙවලම් සහ 
උපාංග 

බල්බ (CFL, LED, ආදිය) 

1,000.00 

  

පරිපථ කඩනයන්   

විදුලි උපාංග   

විදුලි යක්බල්   

විදුලි පැනල්   

ආයලෝකකරණ සවිකිරීම්   

ආයලෝකකරණ විදුලි ආරක්ෂණ පද්ධති   

සතවිචයන්   

ග්රයින්ඩර්   

බ්යලෝවර් යන්ත්ර   

බ්ූ-යර් ලයල්යර්/ යරයකෝඩර්   

සම්ීඩක/ වායු සම්ීඩක (Compressor/ Air 
Compressor) 

  

DVD ලයල්යර්/ යරයකෝඩර්   

විදුලි යක්තල්   

හදිසි ලාම්පු   

බිම් යපාලිෂර්   

යහෝම් තියටර් සිසතටම්   

යවනත් ඉයලක්යට්රානික උපකරණ   

විදුලි පංකා   
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එහා යෙහා කළ හැකි වායු සමීකරණ/ වායු සිසිලන 
(Portable Air Conditioners/ Air Coolers) 

  

ශීතකරණ සහ අධිශීතකරණ    

රූපවාහිනී   

වැකුම් ක්ලීනර්   

යරදි යසෝදන යන්ත්ර   

මිනුම් උපකරණ/ පරීක්ෂණ උපකරණ   

ඉංජියන්රු උපකරණ 

වායු සමීකරණ    

යගාඩනැගිලි කළෙනාකරණ පද්ධති   

රසායනික පිළියම්   

විදුලි යසෝපාන   

විදුලි ජනන යන්ත්ර    

ජංගෙ ජනන යන්ත්ර   

සූර්ය පද්ධති   

අපජල පවිත්රකරණ   

ජල පිළියම්   

යාන්ික උපකරණ 

ජංගෙ වායු සමීකරණ 

1,000.00 

  

සම්ීඩක යෙෝටර්   

යපාම්ප   

ගිනි/ දුම්/ තාප අනාවරක   

වුර ඉසීයම් පද්ධති (Sprinklers)   

යහෝසත රීල් පද්ධති   

ීඩන වායු පද්ධති   

 
යාන්ික යෙවලම් 

සහ උපාංග 

ශීතකාරක යපාම්ප පද්ධතිය   

ජල පද්ධති පරික්ෂා කිරීයම් උපකරණ   

වායු ප්රවාහ ෙැනීයම් උපකරණ   

වායු සමීකරණ පාලක   

ීඩන ටැංකි   

සිසිලන ජල පිරිපහදු උපකරණ   

පුටු සහ යසෝෆා 

මුදල් අයකැමි පුටු 

1,000.00 

  

කෑෙ යම්ස පුටු   

උසත ආධාරක පුටු (High Back)   

යද්ශන ශාලා පුටු   

යලාබි ආසන යසෝෆා   

පහත් ආධාරක පුටු (Low Back)   

ෙධයෙ ආධාරක පුටු (Medium Back)   

අවන්හල් පුටු   

අමුත්තන් සඳහා පුටු   

වායන් ගෘහ භ්ාණ්ඩ 
සහ උපකරණ 

කැබිනට්   

කබඩ   

සමූහ ආසන   

රාක්ක   

යසතලපු සහ ආරක්ිත යලාකර්   

යට්රාලි   

යම්ස 

සම්ෙන්ත්රණ යම්ස   

යවනත් යම්ස   

කාර්යාලයීය වැඩයපාළ (Workstations)   
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යගාඩනැගිලි ද්රවය 

වඩු වැඩ සහ යපදයර්රු යෙවලම් 

500.00 

  

සවි කිරීයම් උපාංග   

සාොනය හාර්ඩයවයාර් උපකරණ   

යවනත් යගාඩනැගිලි ද්රවය   

තීන්ත   

ටයිල් සහ ග්රැනයිට්   

යවනත් සැපයුම් ෙල් යපෝච්ි (සියෙන්ති/ ලලාසතටික්)   

සනීපාරක්ෂක 
අවශයතා 

එයාර් යෙෂතනර් 

500.00 

  

යකාසු/ යොල   

ඩිටර්ජන්ට්   

කසළ බෑේ   

විෂබීජ නාශක   

විෂබීජ නාශක   

සබන් දියර    

යලපර් සර්වියට්/ යටායිලට් යලපර්සත   

රසායනාගාර 
උපකරණ 

ේූයකෝමීටර   

රසායනාගාර රසායනික ද්රවය   

යනබියුලයිසර්   

යවනත් රසායනාගාර උපකරණ   

උෂතණත්වොන   

ෆාෙසි/ඖෂධ 
නිෂතපාදන 

මුහුණු ආවරණ   

යවනත් ඖෂධ නිෂතපාදන   

ශලය අත්වැසුම්   

ශලය උපකරණ 
ශලය උපකරණ   

වවදය සායනික 
උපකරණ 

ඖෂධ යට්රාලි, වවදය උපකරණ යට්රාලි   

යරක්සීන් කවර සහිත යෙට්ට   

සාොනය කාර්යාලයීය 
උපකරණ 

ගණන යන්ත්ර 

1,000.00 

  

යපාත් බැඳීයම් යන්ත්ර (අතින් ක්රියාත්ෙක කරන සහ විදුලි)   

මුදල් අයකැමි යන්ත්ර (Cash Register)   

යචක්පත් එන්යකෝඩර් යන්ත්ර    

යචක්පත් මුද්රණ යන්ත්ර   

පිටු යපරළිය හැකි පුවරු   

ලැමියන්ටින් යන්ත්ර   

විශාලන කාච   

බහුකාර්ය ෆැක්සත යන්ත්ර   

කඩදාසි කපන යන්ත්ර (Paper Guillotine)   

කඩදාසි ඉරා දැමීයම් යන්ත්ර (Paper Shredders)   

යපාලිතින් සීලර්   

POS යන්ත්ර   

තැපැල් ෙෑන්කින් යන්ත්ර   

ෆැක්සත යන්ත්ර   

වයිට් යබෝඩ/ ෙැගී යබෝඩ සහ දැන්වීම් පුවරු   

සාොනය කාර්යාලයීය 
ලිපි ද්රවය අයිතෙ 

සියලුෙ වර්ගයේ කාර්යාලයීය සහ සාොනය ලිපි ද්රවය 

500.00 

  

ගණක යන්ත්ර   

සකසන ලද දිනයපාත් රඳවන (Diary Stands)   

යම්ස දිනයපාත්   



7 
 

නෙ මුද්රිත යබෝල්යපායින්ට් පෑන්   

සතටිකර් (PVC/ සාොනය)   

කඩදාසි යරෝල් 

ගණන යන්ත්ර සඳහා කඩදාසි යරෝල්   

මුදල් අයකැමි යන්ත්ර සඳහා කඩදාසි යරෝල්   

ෆැක්සත යරෝල්   

කඩදාසි ආශ්රිත 
නිෂතපාදන 

කාබන් යකාළ   

යකාන්කර කඩදාසි   

පරිගණක කඩදාසි (හිසත / මුද්රිත)   

ඩුලලියක්ටින් කඩදාසි   

ලියුම් කවර   

ලියුම් කවර - ගුවන් තැපැල්   

ෆයිල් කවර   

ඡායා පිටපත් කඩදාසි   

යටෝනර්, කාට්රිජ් සහ 
රිබන් 

ගණන යන්ත්ර සඳහා රිබන්   

මුදල් අයකැමි යන්ත්ර (Cash Register) සඳහා රිබන්   

ෆැක්සත යන්ත්ර යටෝනර්   

යවනත් යටෝනර්, කාට්රිජ් සහ රිබන්   

ඡායා පිටපත් යන්ත්ර යටෝනර්   

මුද්රණ යන්ත්ර (Printer) රිබන්   

මුද්රණ යන්ත්ර (Printer) යටෝනර් / කාට්රිජ්   

 
අවන්හල් උපකරණ 
සහ මුළුතැන්යගයි 

උපකරණ 

ඇලුමිනියම් බඩු 

1,000.00 

  

බ්යලන්ඩර් සහ හිරෙණ (Heavy Duty)   

බ්රැට් පෑන්   

දාහක   

පිඟන්, යකෝලප, හැඳි, ගෑරුලපු ආදිය   

පිඟන්/ යකෝලප යසතදීයම් යන්ත්ර   

ගෑසත කුකර්   

වීදුරු භ්ාණ්ඩ   

උණුසුම් භ්ාජන (යහාට් යපාට්සත)   

මුළුතැන්යගයි යට්රාලි   

ෙයියරෝයේේ උඳුන්   

යනසතකැයෆත යන්ත්ර   

රයිසත කුකර්   

සතයටාක් යපාට්   

යබායියල්රු සහ යබෝතල් සිසිලන   

ජල යපරහන්   

තරාදි   

ප්රයේශ පාලන පද්ධති 

බාධක යේට්ටු 

1,000.00 

  

කාල ගණනය කිරීයම් / ඇඟිලි සලකුණු යන්ත්ර   

විදුත් ප්රයේශ පද්ධති   

අනුරු ඇඟවීයම් පද්ධති   

ආරක්ෂක උපාංග  

භ්ාණ්ඩ, ගෙන් ෙලු සහ වාහන සතකෑනර්   

සන්නියේදන උපකරණ   

පුපුරණ ද්රවය සහ යලෝහ අනාවරක   

යපාලිසත යර්ඩියයෝ සම්බන්ධතා   

ආරක්ෂක අනුරු ඇඟවීයම් පද්ධති   

වාහන පරීක්ෂණ දර්පණ   
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යවෝකි යටෝකි සහ යර්ඩියයෝ කට්ටල   

නිරීක්ෂණ පද්ධති 

CCTV පද්ධති   

අයධෝරක්ත චලන අනාවරක   

වාහන කළෙනාකරණ පද්ධති   

වයායාම් උපකරණ 
සහ උපාංග 

වයායාම් උපකරණ සහ උපාංග 

500.00 

  

පුසතතකාල උපකරණ 
සහ සැපයුම් 

යපාත් ආධාරක (වායන්)   

යපාත්   

පුවත්පත්   

යවනත් පුසතතකාල උපකරණ සහ සැපයුම්   

අත් පිකා රඳවන   

රාක්ක ොර්යගෝපයද්ශ / යල්බල් රඳවන   

මුද්රණාල අවශයතා 

යපාත් බැඳීයම් උපකරණ, උපාංග සහ ද්රවය    

ඕෆතයසට් මුද්රණ උපකරණ සහ උපාංග   

යවනත් මුද්රණ අවශයතා   

මුද්රණ තහඩු, මුද්රණ තීන්ත සහ රසායන ද්රවය    

යපර මුද්රණ උපකරණ සහ උපාංග   

මුද්රණ කඩදාසි සහ යබෝඩ   

ආරක්ිත උපකරණ 

බඳ පටි   

කන් ආරක්ෂණ උපකරණ   

අක්ි ආරක්ෂණ උපකරණ   

මුහුණු ආවරණ   

අත්වැසුම්   

ආරක්ිත හිසත ආවරණ   

ආරක්ිත සපත්ු   

සාොනය යරදිපිළි 

ුමුුරුණු (රබර් / යරදි) 

500.00 

  

කාසි සඳහා කපු බෑේ   

යසෝෆා සහ තිර සඳහා යරදිපිළි ද්රවය   

ක්රීඩා ඇඳුම් 

කැල/ යතාලපි   

ක්රීඩා / යජාගිං සපත්ු   

ලුහුබඳින්න   

ී ෂර්ට්   

නිල ඇඳුම් සහ උපාංග 

බූට්සත   

නලා පටි, බඳ පටි   

සම් පටි   

නාෙ ටැේ   

වැහි කබා   

සාරි   

සපත්ු යපාලිෂත සහ ුරුසු   

පාවහන්   

කුඩ   
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කාණ්ඩය 03 – අළුත්ව ඩියා සහ නඩත්තු 

උපකාණ්ඩය අයිතමය 
ගාස්තුව 

(රු.) 
X ලකුණු 
කරන්න  

සාොනය අලුත්වැඩියා 
කටයුු 

වායු සමීකරණ සහ ශීතකරණ 

500.00 

  

යගාඩනැගිලි, වහල, වැහි ීලි,  ලාම්පු ආවරණ පිරිසිදු කිරීෙ 
සහ බිම් ඔප දැමීෙ 

  

කැෙරා සහ වීඩියයෝ කැෙරා අළුත්වැඩියා සහ යසතවා   

තීන්ත ආයල්පනය (අභ්යන්තර / බාහිර)   

පරිගණක සහ ආශ්රිත උපකරණ   

යසෝෆා කුෂන් කිරීෙ   

විදුත් හා ඉයලක්යට්රානික උපකරණ   

ඉයලක්යට්රානික අළුත්වැඩියා කටයුු / PCB අළුත්වැඩියා 
කටයුු 

  

ජාල සහ සන්නියේදන උපකරණ   

කාර්යාලයීය යන්ත්ර / උපකරණ   

පිරියත සහ යන්යත්රෝපකරණ   

මුද්රණ යන්ත්ර   

යසතලපු සහ ගෘහ භ්ාණ්ඩ   

දැව භ්ාණ්ඩ   

බර යන්යත්රෝපකරණ 
යෆෝක්ලිෆතට්, පැලට් ට්රක් සහ සතටැකර් 

500.00 
  

අභ්ාවිත මුදල් යනෝට්ටු විනාශ කිරීයම් යන්ත්ර   

ආරක්ෂක උපකරණ 

ප්රයේශ පාලන පද්ධති 

500.00 

  

භ්ාණ්ඩ, ගෙන් ෙලු සහ වාහන සතකෑනර්   

සීසීීවී කැෙරා පද්ධති   

විදුලි බලයයන් ක්රියාත්ෙක වන යේට්ටු සහ යදාරවල්   

පුපුරණ ද්රවය සහ යලෝහ අනාවරක   

ගිනි නිවීයම් උපකරණ   

වාහන කළෙනාකරණ පද්ධති සහ වාහන බාධක   

යවෝකි යටෝකි යන්ත්ර   

වාහන 

වායු සමීකරණ අළුත්වැඩියා 

500.00 

  

කාපට් කිරීෙ සහ කුෂන් කිරීෙ   

යාන්ික හා විදුලි වැඩ   

කාලීන යසතවා සහ ඇුළත පිරිසිදු කිරීෙ   

ටින්කරින් සහ සතයේ තීන්ත ගෑෙ   

වාහන ආරක්ෂක පද්ධති   

වීල් එලයිෙන්ට් සහ වීල් බැලන්සින්   

බැටරි   

ටයර් / ටියුබ්   

යෙවලම් කට්ටල   

යවනත් උපාංග   

වාහන ඇදයගනයායම් යසතවා   

ආසන කුෂන් කිරීෙ සහ උඩු ෙහල යසතවා   

වාහන කුලියට ගැනීෙ (කාර් / වෑන් / යලාරි / බසත)   
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කාණ්ඩය 04 – කස්වා 

උපකාණ්ඩය අයිතමය 
ගාස්තුව 

(රු.) 
X ලකුණු 
කරන්න  

ප්රචාරණය සහ යවළඳ 
දැන්වීම් 

නාෙ පුවරු 

250.00 

  

සෙරු ඵලක   

යවනත් ප්රචාරණ අවශයතා   

ගුවන් ප්රයේශපත්ර 
යසතවා 

ගුවන් ප්රයේශපත්ර යසතවා 1,000.00 
  

ඉදිකිරීම් ආශ්රිත යසතවා 

පලංි කුලියට ගැනීෙ 

1,000.00 

  

නිෂතකාශන යසතවා (Clearing and Forwarding)   

ජාතයන්තර කුරියර් යසතවා   

යද්ශීය කුරියර් යසතවා   

තැපැල් කාෙර කළෙනාකරණ යසතවා   

උත්සව 
කළෙනාකරණය 

වියන් හා තාවකාලික කූඩාරම් 

500.00 

  

ෙල් සැරසිලි   

ආහාරපාන සැපයීෙ   

ගෘහ භ්ාණ්ඩ කුලියට ගැනීෙ   

ආයලෝකකරණ / ශබ්ද පද්ධති   

යභ්ෝජන සංග්රහ පුටු, යම්ස සහ කූඩාරම් (Huts) සැපයීෙ   

ගෘහ පාලනය 

ආහාරපාන හා ආපනශාලා යසතවා 

500.00 

  

පිරිසිදු කිරීයම් හා සනීපාරක්ෂක යසතවා   

නිවාඩු නියක්තන කළෙනාකරණ යසතවා   

යරදි යසතදීයම් යසතවා   

ීඩාකාරී සුන් ෙර්ධනය කිරීයම් යසතවා   

කාෙර යසතවා   

පානීය ජලය සැපයීෙ   

යතාරුරු තාක්ෂණ 
ආශ්රිත හා 

අයලවිකරණ යසතවා 

සංයුක්ත තැටි අනුරූකරණ සහ මුද්රණ යසතවා 

500.00 

  

ොධය ප්රචාරණ යසතවා   

මුද්රිත හා විදුත් ොධය යසතවා (ගුවන් විදුලි කසේවා, රූපවාහිනි 
නාලිකා, පුවත්පත්, සඟරා, සජීවී විකාශන කසේවා (Live 
Streaming) ආදිය) 

  

ෙෘදුකාංග යයදුම් සංවර්ධනය   

වීඩියයෝ නිෂතපාදන ආයතන   

යවබ් අඩවි නිර්ොණය කිරීෙ/ සංවර්ධනය කිරීෙ   

යවබ් ධාරක යසතවා   

යකාන්ත්රාත් පදනෙ 
ෙත ශ්රෙය සැපයීෙ 

ගිණුම් ලිපිකරු 

500.00 

  

AS400 ක්රියාකරුවන්   

යපාත් බඳින්නන්   

දත්ත ඇුළත් කිරීයම් ක්රියාකරුවන්   

වයායාෙ ෙධයසතථාන උපයද්ශකයින්   

ලියතෝ ෙැින් ක්රියාකරුවන්/ අත් උදේකරුවන්   

මුද්රණ හා තැපැල් යසතවා   

මුද්රණාල ආශ්රිත ක්රියාකාරකම්   

ආරක්ෂක යසතවා   

ලඝු යල්ඛක/ යුරු යල්ඛකයන්   

පරිවර්තකයන්   
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භ්ාණ්ඩ එහා යෙහා 
කිරීයම් යසතවා 

උපකරණ ප්රවාහනය 
500.00 

  

ගෘහ භ්ාණ්ඩ ප්රවාහනය   

යවනත් යසතවා 

පුවත්පත්, සඟරා, ලී පැලට්, ලී යපට්ටි, කාඩයබෝඩ යපට්ටි 
මිලදී ගැනීෙ සහ ඉවත් කිරීෙ 

250.00 

  

අබලි ද්රවය මිලදී ගැනීෙ   

වෘත්තිෙය යසතවා 

විගණන 

1,000.00 

  

අරමුදල් කළෙනාකරණය   

රක්ෂණ සහ රක්ෂණ තැරැේකරුවන්   

නීතිෙය   

තක්යසතරු කිරීම්   

ප්රචාරක ද්රවය 

බැනර් 

500.00 

  

අත් පිකා/ පිකා/ යපෝසතටර්   

සුබපැුම්පත්/ ආරාධනාපත්   

සංඥා පුවරු/ නාෙ පුවරු    

X ආධාරක බැනර්   

මුද්රණ යසතවා 

වාර්ික වාර්තා, යපාත් පිංච, දිනයපාත, ලිපි ශීර්ෂ, සඟරා / 

වාර සඟරා, විසිටිං කාඩ 

500.00 

  

ලියුම් කවර   

යලජර්   

මුද්රිත පරිගණක යපෝරෙ   

ෙැහුම් 

කාසි බෑේ 

500.00 

  

යකාඩි    

යම්ස යරදි සහ තිර    

නිල ඇඳුම්   

ප්රවාහන යසතවා 
කාර්ය ෙණ්ඩල ප්රවාහනය සඳහා කැබ් යසතවා 

500.00 
  

මුදල් හා වටිනා භ්ාණ්ඩ ප්රවාහනය   

 

 


