
 
දැන්වීමයි 

තරුණ හා ක්රීඩා අමාතාාංශය 

2021 වර්ෂය සඳහා සැපයුම්කරුවන්ව හා 

කකාන්වරාත්කරුවන්ව ලියාපදාංචි කිරීම 
කකාන්වරාත් අාංකය - MS/07/01/51 

 

අංක 09, පිලිප් ගුණවර්ධන මාවත, කකාළඹ 07 ලිපිනකේ පිහිටි තරුණ හා ක්රීඩා අමාතාංශය විසින් 2021 වර්ෂය 

සඳහා පහත අයිතම සඳහා සුදුසුකම්ලත් සැපයුම්කරුවන් හා කකාන්රාත්කරුවන් ලියාපදංචියට අයදුම්පත් කැඳවනු 

ලැකේ. 

A. සැපයීම් 
 

1. ලිපි ද්රව 

2. මුද්රණ කටයුතු (ඡායාරූප හා ලිපිද්රව) 

3. කාර්යාල ලී බඩු, ගෘහ උපකරණ,කාර්යාල පුටු, වාකන් අල්මාරි සහ වාකන් කැබිනට් සැපයීම 

4. මුළුතැන්කගයි උපකරණ සැපයීම 

5. විදුලි උපකරණ සැපයීම 

6. ටයර්, ටියුේ හා වාහන අමතර කකාටස් සැපයීම 

7. ක්රීඩා භාණ්ඩ සහ උපකරණ සැපයීම 

8. ක්රීඩා පාවහන් සැපයීම 

9. ශ්රව, දෘෂ හා කැමරා උපකරණ සැපයීම 

10. නාම පුවරු සැකසීම හා සවි කිරීම 

11. පරිගණක යන්ර, ෆැක්ස් යන්ර, මුද්රණ යන්ර හා ඡායා පිටපත් යන්ර හා ඒ ආශ්රිත උපකරණ සැපයීම 

12. පරිගණක දෘඩාංග හා පරිගණක මෘදුකාංග සැපයීම 

13. කායවර්ධන මධස්ථාන සඳහා අවශ උපකරණ සැපයීම 

14. ජල කබෝතල් සැපයීම 

15. කුසලාන, පදක්කම් සහ සමරු ඵලක සැකසීම 

16. ඩිජිටල් ප්රින්ටින්, බැනර් සහ කහෝර්ඩින්්ස් සැකසීම 

17 කටෝනර් හා කාට්රිජ් සැපයීම 

18. නිල මුද්රා, දන මුද්රා, හඳුනාගැනීකම් පර හා අමුත්තන්ක් අවසරපත් සැකසීම 

19. තිර කරද සැපයීම 

20. වායු සමීකරණ, ශීතකරණ හා කජනකර්ටර් සැපයීම 

21. ඉකලක්ික් උපාංග සැපයීම 

22. පවිරකාරක ද්රව සැපයීම(සබන්, කරද කස්දීම් කුඩු හා පිරිසිදු කිරීකම් දයර වර්ග) 

23. මුඛ ආවරණ හා දෑත් පිරිසිදු කිරීකම් ද්රව සැපයීම 

 



B. කවනත් අවශතා 
1. කැනපි, තහඩු ආවරණ, (Marques Tents), කේදකා, ප්ලාස්ටික් පුටු සහ VIP පුටු කුලී පදනමට සැපයීම 

2. ශේද විකාශන උපකරණ කුලී පදනමට සැපයීම 

3. විදුලි ආකලෝකකරණ කස්වා සැපයීම 

4. උත්සව සංවිධාන කටයුතු  

5. උත්සව අවස්ථා සඳහා ආහාර පාන සහ කකටි ආහාර සැපයීම 

6. කුලී පදනම මත වාහන සැපයීම 
 

C. කසේවාවන්ව 
1. වාහන අළුත්වැඩියා කටයුතු(මැනුවල්/ඔකටෝ) , වාර කස්වාවන් ඉටු කිරීම (මැනුවල්/ඔකටෝ) 

2. එංජින් අලුත්වැඩියාව(ඩීසල්/කපට්රල්) 

3. ගියර් කබාක්ස් අලුත්වැඩියාව(මැනුවල්/ඔකටෝ)  

4. පරිගණක ගත වාහන පරීක්ෂා කිරීම 

5. ඔකටෝ ඉකලක්ිකල් අලුත්වැඩියාව 

6. කේක් අකියුමිකල්ටර් අලුත්වැඩියාව 

7. ඩුකවල් ක්ලච් අලුත්වැඩියාව 

8. වීල් කබයාරින් අලුත්වැඩියාව 

9. ABS අලුත්වැඩියාව 

10.එයාර් බෑ් අලුත්වැඩියාව 

11. වාහන අනතුරු අලුත්වැඩියාව 

12. වාහන වායු සමීකරණ අළුත්වැඩියාව 

13.  වාහන කුෂන් වැඩ සහ අකපෝස්ි වැඩ 

14.  ටින්කර් හා කප්න්ට් වැඩ 

15.  පරිගණක, ෆැක්ස් යන්ර, මුද්රණ යන්ර, ඡායා පිටපත් යන්ර හා ඒ ආශ්රිත උපාංග අළුත්වැඩියා කිරීම, නඩත්තු 

කිරීම හා කසව්ා කිරීම 

16. කැමරා හා දෘෂ උපකරණ අළුත්වැඩියා කිරීම 

17. ගෘහ නිර්මාණ හා ඉංජිකන්රුමය උපකේශන කස්වාවන් 

18. ගෘහ භාණ්ඩ අළුත්වැඩියාව හා නඩත්තුව 

19. වායු සමීකරණ, ශීතකරණ අළුත්වැඩියාව 

10. කජනකර්ටර් හා ඉකලක්ික් උපාංග අළුත්වැඩියාව 

21. කගාඩනැගිලි නඩත්තුව හා අළුත්වැඩියාව 

22. ආරක්ෂක කසව්ා සැපයීම 

23. පවිරතා කස්වා සැපයීම 

24. උදාන අලංකරණ කටයුතු 

25. පරිගණක ජාලගතකරණ කස්වා , CCTV  කැමරා උපකරණ සැපයීම හා නඩත්තුව 

26. භාෂා පරිවර්තන කස්වා සැපයීම 
 

D. සිවිල් ඉදකිරීම් හා නඩත්ු 
1. කගාඩනැගිලි ඉදකිරීම / නඩත්තු කස්වා  

2. යකඩ සැකිළි ඉදකිරීම / වුහාත්මක කගාඩනැගිලි ඉදකිරීම 

3. ක්රීඩා පිටි / ක්රීඩාගාර ඉදකිරීම /  නඩත්තු කිරීම 

4. කෘතිම ක්රීඩා පිටි ඉදකිරීම හා නඩත්තුව 

5. පිහිනුම් තටාක ඉදකිරීම / නඩත්තුව 

6. කස්වා ස්ථාන කබදා කවන් කිරීම 

7. කාර්යාල කකාටස් කබදා කවන් කිරීම 

8. ගෘහස්ථ අලංකරණයන් 

9. කායවර්ධන මධස්ථාන ඉද කිරීම 



 

අයදුම්පත් ඉදරිපත් කිරීම 

අ. 2021 වර්ෂය සඳහා සැපයුම්කරුවන් හා කකාන්රාත්කරුවන් ලියාපදංචි වීම සඳහා වන අයදුම්පත් 2020.11.09 

දන සිට 2020.11.30 දන දක්වා සතිකේ වැඩ කරන දනවල කප.ව.9.00 සිට ප.ව.3.00 දක්වා කාර්යාල කේලාවන් 

තුළදී තරුණ හා ක්රීඩා අමාතාංශකේ ගණකාධිකාරී (කගවීම්) කවත රු.1000.00ක (ආපසු කනාකගවනු ලබන) 

මුදලක් කගවීකමන් පසු එම ලදුපත ප්රසම්පාදන අංශයට ඉදරිපත් කිරීකමන් ලබාගත හැකිය.එකස් නැතකහාත් ලංකා 

බැංකුව නිදහස් චතුරශ්ර ශාඛාකේ ගිණුම් අංක 7040742, තරුණ හා ක්රීඩා අමතාංශ  ගිණුමට  අදාල මුදල බැර කර  

www.moys.gov.lk  කවේ අඩවිකයන්  අයදුම්පත බාගත කල හැක. 

 

ආ. අයදුම්පත් කකාළඹ 07, පිලිප් ගුණවර්ධන මාවත, අංක 09 යන ලිපිනකයහි තරුණ හා ක්රීඩා අමාතාංශ කල්කම්ක් 

නමට 2020.12.01 දන කප.ව.10.30 ට කපර ලැකබන කස් ලියාපදංචි තැපෑකලන් එවීම කහෝ අමාතාංශකේ 3 වන 

මහකළ් ප්රසම්පාදන අංශය කවත කගනවිත් භාර දීම කහෝ කළ හැකිය. අයදුම්පත් එවනු ලබන ලියුම් කවරකේ වම්පස 

ඉහළ කකළවකර් “සැපයුම්කරුවන්ව හා කකාන්වරාත්කරුවන්ව ලියාපදාංචි කිරීම - 2021”කලස හා අදාළ අයිතම 

සටහන් කළ යුතුය. 

 

ඇ. සියලුම සැපයුම්කරුවන් කමම භාණ්ඩ හා කස්වා සැපයීම සම්බන්ධකයන් අවම වශකයන් වසරකට කනාඅඩු 

පළපුරුේද සහිත ආයතන විය යුතු අතර, තම පළපුරුේද සනාථ කරනු ලබන ලියවිලි අයදුම්පරය සමඟ ඉදරිපත් 

කළ යුතුය. 

 

ඈ. සියලුම සැපයුම් හා කකාන්රාත්කරුවන් වාපාර නාම ලියාපදංචි සහතිකකේ සහතික කළ ඡායා පිටපතක් 

අයදුම්පත සමඟ ඉදරිපත් කළ යුතු අතර ඉදකිරීම් කකාන්රාත්කරුවන් ලියාපදංචි කිරීම සළකා බැලීමට ඒ සමඟ 

ICTAD/CIDA ලියාපදංචි සහතිකකේ සහතික කළ ඡායා පිටපතක් ද ඉදරිපත් කළ යුතුය. ගෘහ නිර්මාණ ශිල්ීන් 

වාස්තු විදා ආයතනකේ සාමාජිකත්වය ලබාකගන සිටිය යුතුය (AIA/FIA). තවද ගෘහ නිර්මාණ ශිල්ීන් වාස්තු 

විදාඥයින්ක් ලියාපදංචි කිරීකම් මණ්ඩලකේ (Architecture Registration Board) ලියාපදංචි වී සිටිය යුතුය. 

 

ඉ. ලියාපදංචි කරන ලද සැපයුම්කරුවන් හා කකාන්රාත්කරුවන් අතරින්, මිල ගණන් ඉදරිපත් කනාකරන්නා වූද, 

අවශතාවයට අනුකූලව නියමිත කාලය තුළ සැපයුම්/කස්වා කනාසපයන්නාවූද සැපයුම්කරුවන්ක් ලියාපදංචිය 

දැනුම් දීමකින් කතාරව අවලංගු කරනු ඇත.  

 

ඊ. අයදුම්පත් භාර ගන්නා අවසාන දනට පසුව ඉදරිපත් කරන අයදුම්පත් විවෘත කනාකරම ආපසු යවනු ලැකේ. 

 

උ. කම් පිළිබඳව වැඩිදුර පැහැදලි කිරීම් තරුණ හා ක්රීඩා අමාතාංශකේ ප්රසම්පාදන අංශය කවතින්, දුරකථන අංක 

011-2697934 හා 4327 දගුව මගින් ලබාගත හැකිය. 

 

 

 

කල්කම්, 

තරුණ හා ක්රීඩා අමාතාාංශය, 

අාංක 09, 

පිලිප් ගුණවර්ධන මාවත, 

කකාළඹ 07. 

 

  

 

http://www.moys/


 

 

තරුණ හා ක්රීඩා අමාතාාංශය 

2021 වර්ෂය සඳහා සැපයුම්කරුවන්ව හා කකාන්වරාත්කරුවන්ව ලියාපදාංචිය 

 

1. ආයතනකේ නම -........................................................................................................................................... 

2.  හිමිකරුක් නම -........................................................................................................................................... 

3. ලිපිනය-.........................................................................................................................................................  

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

4. දුරකථන අංකය -........................................................ 

                 I. ෆැක්ස්- ........................................................ 

                II. ඊ කම්ල් -...................................................... 

               III. කවේ ලිපිනය -............................................. 

5. ක්ෂණිකව සම්බන්ධ විය හැකි නිලධාරිකයකුක් විස්තර 

                 I. නම -............................................................ 

                II. දුරකථන අංකය -......................................... 

               III. ඊ කම්ල් -.................................................... 

6. කස්වා සපයනු ලබන ක්කෂර්ය සඳහන් කරන්න -   (පුවත්පත් දැන්වීකම් පරිද අංක නිවැරදව සඳහන් කරන්න. 

උදා : A සැපයීම -1 ලිපිද්රව) 

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

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

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

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

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

7. සිවිල් ඉදකිරීම් හා නඩත්තු යටකත් ඇති 1,2,3,4,5 සඳහා ICTA ලියාපදංචි වීකම් නම සඳහන් කරන්න. (උදා :Civil, 

Mechanical or other)-………………………………………………………………………………………………………………………………. 

                  I. ICTA ලියාපදංචි අංකය -................................................................................................................... 

                 II. කශ්්රණිය-......................................................................................................................................... 

                 III. AIA/FIA සාමාජිකත්ව අංකය (ගෘහ නිර්මාණ ශීල්ීන් සඳහා) -.......................................................... 

               IV. Architecture Registration Board ලියාපදංචි අංකය-………………………………………………………………….. 

8. ක්කෂ්රකේ පළපුරුේද-................................................................................................................................... 

9. වාපාර නාම ලියාපදංචිය-............................................................................................................................. 

10. බැංකුකරුවන්-............................................................................................................................................ 

ආපසු කනාකගවනු ලබන ලියාපදංචි ගාස්තුවට අදාල ලදුපකතහි පිටපත කමම අයදුම්පකතහි පිටුපස අලවන්න. 

අපක්/ මාක් දැනීකම් හා විශ්වාසය අනුව ඉහත අප / මා විසින් සපයා ඇති විස්තර සත හා නිවැරද බවට සහතික 

කරමු/ කරමි. එම ලියාපදංචි වී ඇති ද්රව සැපයීකම් සහ කකාන්රාත් සඳහා  ලියාපදංචි වීකම්දී ආයතනකේ පවතින 

නීති හා කරගුලාසි/ කකාන්කේසි වලට බැඳී සිටීමට කැමති/අකමැති බව ප්රකාශ කරමි/කරමු. 

 

…………………………………………………..                                                                …………………………………………… 

අයදුම්කරුක් අත්සන හා නිල මුද්රාව                                                                                    දනය        


