
 

 

 

 

 
 

ක්රීඩා හා ය ෞවන කටයුතු අමාත්ාාංශ  

2023 වර්ෂ  සඳහා සැපයුම්කරුවන් හා යකාන්රාත්කරුවන් 

ලි ාපදාංචි කිරීම 

ක ොන්ත්රොත් අං ය - MOYS/PCM/Suppler Reg - 2023 

 

අංක 09, පිලිප් ගුණවර්ධන මාවත, කකාළඹ 07 ලිපිනකේ පිහිටි ක්රීඩා හා ක ෞවන කටයුතු අමාතාංශ  2023 

වර්ෂ  කවනුකවන් පහත දැක්කෙන අයිතමයන්ත් සැපයීම සඳහො සුදුසුකම් ලත් සැපයුම්කරුවන් හා 

කකාන්රාත්කරුවන් ලි ාපදංචි කිරීම සඳහා 2023.02.13 දන සිට 2023.03.08 දන දක්වා  අ දුම්පත් කැඳවනු 

ලැකේ.  

අ දුම්කරුවන්ට මීට අදාල වැඩි විස්තර 2023.02.13 දන සිට 2023.03.07 දන දක්වා කමම අමාතාංශකේ 

ප්රසම්පාදන අංශ  (දු.අ: 011-2670028) මඟින් ලබාගත හැක. (2023.02.13 වන දන සිට 2023.03.07 දන ප.ව. 

03.00 දක්වා පමණක් අ දුම්පත් නිකුත් කරනු ලැකේ.)  

අයිතම ෙර්ග: 

A. ක්රීඩො ක්කෂේරකේ අෙශ්යතො 

1. සි ලුම ක්රීඩාවලට අදාළ ක්රීඩා භාණ්ඩ, පාවහන් සහ ක්රීඩා උපකරණ සැපයීම 

2. ක්රීඩා ඇදුම් පැළදුම්, නිමි ඇදුම්, ගමන්මළු සහ කතාප්පි සැපයීම 

3. උත්සව අවස්ථා සඳහා නිමි ඇඳුම් සැපයීම 

4. කා වර්ධන මධස්ථාන සඳහා අවශ ක්රීඩා උපකරණ 

5. කුසලාන, පදක්කම් සහ සමරු ඵලක සැකසීම 

6. සි ළුම මුද්රණ කටයුතු (ඩිජිටල් ප්රින්ටින්, බැනර් (ක්කලෝත්), කහෝර්ඩින්ස් [Hoardings] ඇතුළුව) 

7. විදුත් ලකුණු පුවරු හා ඩිජිටල් වීඩික ෝ පුවරු කුලී පදනම මත සැපයීම. 

8. ක්රීඩාපිටි සලකුණු කිරීමට අවශ තීන්ත හා උපකරණ සැපයීම. 

9. තණකකාළ කපන මැෂින් සහ ක්රීඩා පිටි නඩත්තු කටයුතු සඳහා අවශ උපකරණ සැපයීම 
 

B.  ොර්යොලීය අෙශ්යතො 

1. සි ලුම වර්ගකේ ලිපිද්රව  

2. කාර් ාලී  ලී බඩු, කාර් ාල පුටු, වාකන් අල්මාරි සහ වාකන් කැබිනට් 

3. පරිගණක, පරිගණක උපාංග, මෘදුකාංග හා දෘඩාංග, ඡා ා පිටපත්  න්ර, ස්කෑනර්, ෆැක්ස ්

 න්ර සහ ඉකලක්කරානික් උපාංග සැපයීම හා අලුත්වැඩි ාව  

4. විදුලි උපකරණ සැපයීම හා අලුත්වැඩි ාව 

5. දන මුද්රා, නිල මුද්රා, නිල හැදුනුම්පත්, අමුත්තන්කේ අවසරපත් සැකසීම. 

6. කටෝනර්, මුද්රණ  න්ර ආශ්රිත ලිපි ද්රව 

7. සන්නිකේදන උපකරණ (දුරකථන, අන්තර්ජාල පහසුකම්)  සැපයීම හා අලුත්වැඩි ාව 

8. පිරිසිදු කිරීකම් කස්වා හා සනීපාරක්ෂක කස්වා සැපයීම් 

9. සි ලුම මුද්රණ කටයුතු (with binding) 

10. කරදපිළි පිරිසිදු කිරීකම් කස්වා සප න ආ තන ( Laundry and Dry cleaning service) 

 

 

 



C. ෙොහන නඩත්ු හො කසේෙො 

1. සි ලුම වර්ගකේ වාහන හා  න්කරෝපකරණ 

අලුත්වැඩි ාව    

2. වාහන සර්විස් කිරීම      

3. ට ර් සහ ටියුේ සැපයීම      

4. වාහන බැටරි සැපයීම     

5. වාහන වායු සමීකරණ අලුත්වැඩි ාව   

6. වාහන කුෂන් වැඩ සහ අකපෝස්ි වැඩ  

7. ටින්කර් හා කප්න්ට් වැඩ 

8. වාහන අමතර කකාටස් 

9. පරිගණක ගත වාහන පරීක්ෂා කිරීම 

10. වාහන Audio System අලුත්වැඩි ාව 

11. කුලී පදනම මත වාහන සැපයීම 

 

D. ඉදිකිරීම් ක ොන්ත්රොත්   ටයුු, උපකේශ්න කසේෙො හො නඩත්ු සඳහො 

1. කගාඩනැගිලි ඉදකිරීම / නඩත්තු කස්වා 

2.  කඩ සැකිලි ඉදකිරීම / වුහාත්මක කගාඩනැගිලි ඉදකිරීම 

3. ක්රීඩාපිටි / කෘත්රිම ක්රීඩාපිටි/ ක්රීඩාගාර  ඉදකිරීම හා නඩත්තු කස්වා 

4. කෘත්රිම ධාවන පථ ඉදකිරීම හා නඩත්තු කිරීම ( Synthetic track)  

5. පිහිනුම් තටාක ඉදකිරීම / නඩත්තුව 

6. පිහිනුම් තටාක උපකරණ නඩත්තුව 

7. පිහිනුම් තටාක සඳහා අවශ රසා න ද්රව සැපයීම 

8. ක්රීඩා සංකීර්ණ සඳහා අදාල ඉකලක්කරානික් උපකරණ සවිකිරීම 

9. ජලාපවාහන හා කාණු පද්ධති ඉදකිරීම  

10. මාර්ග ඉදකිරීම / නඩත්තු කස්වා 

11. විදුලි පහන් කණු ඉදකිරීම හා විදුලි පහන් සවි කිරීම සහ නඩත්තු කස්වා  

12. තණකකාළ සිටුවීම හා උදාන අලංකරණ   (Landscaping)  

13. ලී කපාළව ඉදකිරීම (Timber Floor) 

14. කෘත්රිම කපාළව ඉදකිරීම(Synthetic Floor) 

15. ඔලිම්පික් පහන ඉදකිරීම  

16. Fiber glass work (ෆයිබර් ේලාස් වැඩ) 

17. Sprinkler system installation  

18. ක්රීඩා පිටි මිනුම් කටයුතු කිරීම 

19. ගෘහ නිර්මාණ, වුහාත්මක හා නිර්මාණාත්මක සැලසුම්, ඇස්තකම්න්තු හා ප්රමාණ සමීක්ෂණ 

වාර්තා, ඉංජිකන්රුම  උපකද්ශන කස්වාවන් හා Drafting services 

20. වායු සමීකරණ  න්ර, ශීතකරණ හා කජනකර්ටර අළුත්වැඩි ා හා නඩත්තුව 

21. ජල නල සැපයුම්කරුවන් හා අතුරන්නන් 

22. පස් සැපයුම්කරුවන් 

23. ඇළුමිනි ම් සැපයුම්කරුවන් හා කකාන්රාත්කරුවන් 

24. වීදුරු සහ ක්ලැඩින් ආවරණ සැපයුම්කරුවන් හා සවිකරන්නන් 

25. Glass & Toilet Partitions, Fabrication & Suppliers 

26. කාර් ාල පරිශ්ර සැකසීම හා අලුත්වැඩි ාව 

27. වඩු කාර්මික න් හා වඩු භාණ්ඩ සප න්නන්(වහල හා අකනකුත්) 

28.  ාන්ත්රික වැඩ හා සම්බන්ධ සි ලුම නඩත්තු කස්වාවන් (විදුලි කසෝපාන, සි ලුම වර්ගකේ 

කපාම්ප, ගිනි නිවීකම් පද්ධති) 

29. ඉදකිරීම් සම්බන්ධ සි ලුම  න්ර සූර කුලි ට සප න්නන්(කුඩා හා විශාල ප්රමාණකේ  න්ර) 

30. ඉදකිරීම් සම්බන්ධ සි ලුම බර වාහන කුලී පදනමට සප න්නන් 

31. Waterproof උපකරණ සප න්නන් හා කකාන්රාත්කරුවන් 

32. Shoring කකාන්රාත්කරුවන් 

33. කපදකර්රු කකාන්රාත්කරුවන් 

නඩත්තු හා කස්වා සප න 

ආ තන, අමාතාංශ  පිහිටි 

අංක 09, පිලිප් ගුණවර්ධන 

මාවත, කකාළඹ 07 සිට 12km 

සීමාව තුල පිහිටා තිබි  

යුතුකේ. 

 



34. විදුලි කාර්මික කකාන්රාත්කරුවන් 

35. ටයිල් අතුරන කකාන්රාත්කරුවන් 

36. Zink Aluminum කකාන්රාත්කරුවන් 

37. සි ලුම ආකාරකේ පින්තාරුකරුවන් 

38. වතුර කමාටර් සප න්නන් 

39. වැඩ කිරීකම්දී පළඳින ආරක්ෂක උපකරණ (Safety items Ex: Overall, Gum boots, Safety 

Shoe etc.) 

40. හාඩ්කව ාර් අයිතම 

41. පී.වී.සී.අයිතම සැපයීම 

42. තීන්ත, වැක්ස්, වාර්නිෂ්, කප්න්ට් බ්රෂ් ආද  ද්රව සැප න්නන් 

43. Roller door suppliers 

44. Pantry cupboard fabrications 
 

E. ආහොරපොන අෙශ්යතො 

1. උත්සව අවස්ථා සඳහා ආහාරපාන හා කකටි ආහාර සැපයිම. 

2. පානී  ජලකබෝතල් සැපයීම. 

3. කද්ශි  ආහාර සැපයුම්කරුවන් 

F. සනීපොරක්ෂ  උප රණ හො ද්රෙය 

1. සනීපාරක්ෂක ද ර(Hand Sanitizer, Hand wash), කජල් හා උපකරණ 

2. Surgical Mask සැපයීම 

3. Surgical Gloves සැපයීම 

4. Face shield සැපයීම  

5. පවිරකාරක ද්රව සැපයීම (සබන්, කරද කසදීම් කුඩු හා පිරිසිදු කිරීකම් ද ර වර්ග) 

G. උත්සෙ අෙශ්යතො 

1. කැනපි, තහඩු, ආවරණ, Marques Tents, කේදකා, ප්ලාස්ටික් පුටු සහ VIP පුටු කුලී පදනමට 

සැපයීම 

2. ශේද විකාශන උපකරණ කුලි ට සැපයීම 

3. විදුලි ආකලෝකකරණ කස්වා සැපයීම 

4. ක්රීඩා තරඟ වීඩික ෝ ගත කිරීම 

5. උත්සව සංවිධාන  කිරීකම් කටයුතු 

6. ක්රීඩාංගන සැරසිලි 

7. ඉසේ කළමනාකරණ  (Event Management) 

8. පැරකබාලික් හට් සප න්නන් 

H. පරිගණ  හො ආශ්රිත කසේෙො  

1. කවේ අඩවි නිර්මාණ  

2. පරිඝණක පද්ධති නිර්මාණ  

3. ජාලගතකරණ  (Networking)  

4. සමාජ මාධ ආවරණ 

5. කතාරතුරු තාක්ෂණ ආරක්ෂාව( Security) නඩත්තු(Maintenance), අළුත්වැඩි ාව 

(Services) කස්වා සප න්නන් 

 

 

 

 



I. අකනකුත් අෙශ්යතො   

1. ගුවන් ටිකට්පත් සැපයීම 

2. වාපෘති සඳහා අලවිකරණ/සමීක්ෂණ/උපකද්ශන කසව්ා 

3. ඖෂධ හා වවද උපකරණ සැපයීම 

4. කන්වාසිකාගාර ට අවශ ඇදන්,කමට්ට සැපයීම 

5. ක්රීඩා කපාත්, සගරා සැපයීම 

6. කාර් ාල ආශ්රිත කෘමි උවදුරු පාලන  

7. ක්රීඩා විදා පරීක්ෂණ මිනුම් උපකරණ මිලට ගැනීම් (Sports science testing equipment) 

8. SPSS/Graphic Designing වැනි පුහුණු පා ඨමාලා පැවැත්වීම 

9. වජව රසා නාගාර  සඳහා රසා නික ප්රතිකාර සැපයීම 

10. ඇතිරිලි සහ කකාට්ටා උර, තිර කරද, කකාට්ට ආවරණ කවර, කමට්ට කවර සැපයීම 

11. පැල වර්ග, සත්ව කපාකහාර, කකාහු බත්, රතු පස්, කළු පස්, තණපිඩලි, ගකේ වැලි, මුහුදු වැලි, 

රසා නික කපාකහාර, වල් නාශක සප න්නන් 

12. රබර් ආශ්රිත නිෂ්පාදන ( උදා: කාපට් ආදී) 

13. ඇඟලුම් ආ තන (නිළ ඇඳුම්) 

14. නිළ ඇඳුම් වලට අදාළ ද්රව (ආරක්ෂක අංශ  ආද ) 

15. නූල් වර්ග සප න්නන් (නයිකලෝන් නූල්, කුරකලෝන් නූල් ආදී) 

16. භාෂා පරිවර්තන කස්වා සැපයීම 

17. ගෘහ භාණ්ඩ අලුත්වැඩි ාව හා නඩත්තුව 

18. ගෘහසථ් අලංකරණ න් 

19. ශ්රව, දෘෂ හා කැමරා උපකරණ, CCTV සැපයීම, සවි කිරීම හා නඩත්තු 

20. මුළුතැන්කගයි උපකරණ සැපයීම. 

භොණ්ඩ හො කසේෙො සැපයීමට අදොල ක ොන්ත්කේසි: 

1. සි ලුම සැපයුම්කරුවන් කමම භාණ්ඩ හා කස්වා සැපයීම සම්බන්ධක න් ඉල්ලුම්කරන ක්කෂ්රකේ 

අවම වශක න් වසර කදකකට කනාඅඩු පළපුරුද්ද සහිත ආ තන වි  යුතු අතර, තම පළපුරුද්ද සනාථ 

කරනු ලබන ලි විලි අ දුම්පර  සමඟ ඉදරිපත් කළ යුතු .  

2. සැපයුම්කරුවන් තම වාපාර නාම ලි ාපදංචි සහතික  සහ VAT බදු සඳහා ලි ාපදංචි වී ඇත්නම් එම 

සහතිකකේ පිටපතක් අමුණා තිබීම අනිවාර්  කේ.    

3. ඊට අමතරව, ඉදකිරීම් කකාන්රාත්කරුවන් 2022 වර්ෂ  සඳහා ICTAD ලි ාපදංචි සහතිකකේ 

පිටපතක්ද ඉදරිපත් කළ යුතු . ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පීන් ශ්රී ලංකා වරලත් වාස්තු විදා ආ තනකේ 

(AIA/FIA) සාමාජිකත්ව  ලබාකගන සිටි  යුතු . තවද, ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පීන් වාස්තු විදාඥයින්කේ 

ලි ාපදංචි කිරීකම් මණ්ඩලකේ (Architecture Registration Board) ලි ාපදංචි වී සිටි  යුතු .  

4. සි ලුම සැපයුම්කරුවන් අමාතාංශකේ ඇණවුම් සැපයී  හැකි ප්රමාණකේ කතාග අදාළ වර්ෂ  සඳහා 

පවත්වාකගන  ා යුතු කේ.  

5. සැපයුම්කරුවන් කමම අමාතාංශකේ මිල දී ගැනීකම් නික ෝගකේ සඳහන් දනට ප්රථම ඇණවුම 

සම්ූර්ණ කළ යුතු . එකලස ඇණවුම සැපයීමට අකපාකහාසත් වන සැපයුම්කරුවන් සඳහා ඉදරි 

ඇණවුම් ලබා දීම පිළිබඳව අමාතංශ  මගින් නැවත බැලීමක් සිදු කරනු ලැකේ. 

6. සැපයුම්කරුවන් විකද්ශවලින් කගන්වන උපකරණ සඳහා ලංකාකේ බල ලත් නික ෝජිතක කු නම් ඒ 

බව තම අ දුම්පරකේ සඳහන් කර සනාථ කරන ලි විලි අ දුම්පර  සමග ඉදරිපත් කළ යුතු .  

7. ගුවන් ටිකට්පත් ලබා දීම සඳහා ලි ාපදංචි ආ තන සඳහා සිවිල් ගුවන් කස්වා අධිකාරිකේ ලි ාපදංචි 

සහතික  අනිවාර්ක න්ම ලබා තිබි  යුතු අතර එහි පිටපතක් අදාල අ දුම්පත සමඟ අමුණා එවි  

යුතු . අදාල ගුවන් කස්වා සමාගම පසුගි  වර්ෂකේ සතුටුදා ක කස්වාවක් ලබා දුන් බවට සහතික 

කකකරන මෑත කාලකේදී කස්වා සැපයු ආ තන මඟින් ලබා ගත් සහතික අවම වශක න් තුනක්වත් 

ඉදරිපත් තළ යුතු . තවද ගුවන් ටිකට්පත් සප ා දී අදාල බිල්පත් නිරවුල් කිරීමට අවම වශක න් සති 

කදකක ණ  කාල සීමාවක් ලබා ද  යුතු . 

8. අකලවික න් පසු කස්වා කටයුතු ගිවිසුම් ගත වී ඇති පරිද වගකීම් කාල  තුළ නි මිත පරිද ඉටු කළ යුතු 

කේ. 



9. ඔබකේ ආ තන  අදාළ භාණ්ඩ හා කස්වා සැපයීම සඳහා අවශ තාක්ෂණික හා කවනත් පහසුකම්, 

කසෞඛ්ාරක්ෂිත ක්රමකේද, පිළිගත් ප්රමිතින්, අවශ කසව්ක න්කගන් සහ ගබඩා පහසුකම් වලින් යුක්ත 

වි  යුතු කේ. 

10. විකශ්ෂිත වූ කස්වා හා සැපයීම් සඳහා සථ්ානී  පරීක්ෂාවකින් පසු සුදුසුකම් සහිත සැපයුම්කරුවන් 

ලි ාපදංචි කරවා ගැනීමට කටයුතු කරනු ලැකේ.  

 

ඉහත සඳහන් භාණ්ඩ හා කස්වා සැපයීම සඳහා නි මිත සුදුසුකම් ලත් ආ තන හා පුද්ගල න් 2023.02.13 දන 

සිට 2023.03.07 දන දක්වා,  සතිකේ වැඩ කරන දනවල කප.ව.9.00 සිට ප.ව.3.00 දක්වා කාර් ාල කේලාවන් 

තුළදී ක්රීඩා හා ක ෞවන කටයුතු අමාතාංශකේ සරප් අංශ  කවත ආපසු කනාකගවනු ලබන රු.1000.00 ක 

මුදලක් ( එක් එක් අයිතම න් සඳහා කවන කවනම ලි ාපදංචි වි  යුතු කේ.) කගවා, ප්රසම්පාදන අංශක න් ලබා 

ගන්නා ලද අ දුම්පර  කහෝ, එකස් නැතකහාත් ලංකා බැංකුව නිදහස් චතුරශ්ර ශාඛ්ාකේ ගිණුම් අංක 7040742, 

කල්කම්, ක්රීඩා හා ක ෞවන කටයුතු අමාතාංශ ගිණුමට අදාල මුදල බැර කර  www.moys.gov.lk කවේ 

අඩවික න් බා ගත කළ අ දුම්පත, නිසි  පරිද සම්ූර්ණ කර අදාළ මුදල් කගවූ කුවිතාන්සිකේ පිටපතක් සමග 

2023.03.08 වන දන ප.ව 12.30ට කපර කල්කම්, ක්රීඩා හා ක ෞවන කටයුතු අමාතාංශ , අංක 09, පිලිප් 

ගුණවර්ධන මාවත, කකාළඹ 07  න ලිපින ට ලැකබන කස් ලි ාපදංචි තැපෑකලන් එවීම කහෝ අමාතාංශකේ 

3 වන මහකළ් ප්රසම්පාදන අංශ  කවත කගනවිත් භාර දීම කහෝ කළ හැකි .  

අ දුම්පත බහාලන කවරකේ වම්පස ඉහළ කකළවකර් “සැපයුම්කරුවන් සහ කකාන්රාත්කරුවන් ලි ාපදංචි 

කිරීම - 2023” කලස හා අදාළ අයිතම සටහන් කළ යුතු .  
*අ දුම්පත් භාරගන්නා අවසාන දනට හා කේලාවට පසුව ලැකබන කහෝ අ දුම්පත් නිසිපරිද සම්ූර්ණ 

කනාකරන ලද කහෝ ඉල්ලා ඇති අවශ ලිපි කල්ඛ්න ඉදරිපත් කර කනාමැති අ දුම්පත් ප්රතික්කෂ්ප කරනු ලැකේ. 

*කමම ලි ාපදංචි , කකාන්රාත්තු පිරිනැමීම සඳහා අයිතිවාසිකමක් කනාවන අතර ඒ ඒ අවස්ථාවන්හිදී අවශ 

පරිද  සුදුසුකම්/ අමතර සුදුසුකම්  නැවත පරීක්ෂා කිරීමට කටයුතු කරනු ලැකේ. 

 

කල්කම්,  

ක්රීඩා හා ක ෞවන කටයුතු අමාතාංශ ,  

අංක 09,  

පිලිප් ගුණවර්ධන මාවත,  

කකාළඹ 07. 

 

 

 

  



 

ක්රීඩො හො කයෞෙන  ටයුු අමොතයොංශ්ය 

2023 ෙර්ෂය සඳහො සැපයුම් රුෙන්ත් ලියොපදිංචි කිරීම 
 

01. ආ තනකේ නම : .......................................................................................................................... 

02. හිමිකරුකේ නම : .......................................................................................................................... 

03. ලිපින   : .......................................................................................................................... 

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

04. දුරකතන අංක  : ...................................................................................... 

i. ෆැක්ස්  : .......................................................................... 

ii. ඊ කම්ල්  : .......................................................................... 

iii. කවේ ලිපින  : .......................................................................... 

05. ක්ෂණිකව සම්බන්ධ වි  හැකි නිලධාරික කුකේ විස්තර 

i. නම  : .......................................................................... 

ii. දුරකතන අංක  : .......................................................................... 

iii. ඊ කම්ල්  : .......................................................................... 

06. සැපයීම් හා කස්වා සප නු ලබන ක්කෂ්ර සඳහන් කරන්න: (පුවත්පත් දැන්වීකම් පරිද අංක නිවැරදව සඳහන් 

කරන්න.) 

(උදා: B. කාර් ාලී  අවශතා - i. ලිපිද්රව)………………………………………………………………………... 

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

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

………………………………………………………………………………………………………………….. 
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කස්වා සප නු ලබන ක්කෂ්ර ඉදරික න් ✓ ලකුණ ක ාදන්න  ✓ 

A. ක්රීඩො ක්කෂේරකේ අෙශ්යතො 

1. සි ලුම ක්රීඩාවලට අදාළ ක්රීඩා භාණ්ඩ, පාවහන් සහ ක්රීඩා උපකරණ සැපයීම  
2. ක්රීඩා ඇදුම් පැළදුම්, නිමි ඇදුම්, ගමන්මළු සහ කතාප්පි සැපයීම  

3. උත්සව අවස්ථා සඳහා නිමි ඇඳුම් සැපයීම  

4. කා වර්ධන මධස්ථාන සඳහා අවශ ක්රීඩා උපකරණ  
5. කුසලාන, පදක්කම් සහ සමරු ඵලක සැකසීම  

6. සි ළුම මුද්රණ කටයුතු (ඩිජිටල් ප්රින්ටින්, බැනර් (ක්කලෝත්), කහෝර්ඩින්ස් [Hoardings] 
ඇතුළුව) 

 

7. විදුත් ලකුණු පුවරු හා ඩිජිටල් වීඩික ෝ පුවරු කුලී පදනම මත සැපයීම.  

8. ක්රීඩාපිටි සලකුණු කිරීමට අවශ තීන්ත හා උපකරණ සැපයීම.  

9. තණකකාළ කපන මැෂින් සහ ක්රීඩා පිටි නඩත්තු කටයුතු සඳහා අවශ උපකරණ සැපයීම  
 

B.  ොර්යොලීය අෙශ්යතො 
1. සි ලුම වර්ගකේ ලිපිද්රව   

2. කාර් ාලී  ලී බඩු, කාර් ාල පුටු, වාකන් අල්මාරි සහ වාකන් කැබිනට්  

3. පරිගණක, පරිගණක උපාංග, මෘදුකාංග හා දෘඩාංග, ඡා ා පිටපත්  න්ර, ස්කෑනර්, ෆැක්ස් 
 න්ර සහ ඉකලක්කරානික් උපාංග සැපයීම හා අලුත්වැඩි ාව  

 

4. විදුලි උපකරණ සැපයීම හා අලුත්වැඩි ාව  

5. දන මුද්රා, නිල මුද්රා, නිල හැදුනුම්පත්, අමුත්තන්කේ අවසරපත් සැකසීම.  

6. කටෝනර්, මුද්රණ  න්ර ආශ්රිත ලිපි ද්රව  

7. සන්නිකේදන උපකරණ (දුරකථන, අන්තර්ජාල පහසුකම්)  සැපයීම හා අලුත්වැඩි ාව  

8. පිරිසිදු කිරීකම් කස්වා හා සනීපාරක්ෂක කස්වා සැපයීම්  

9. සි ලුම මුද්රණ කටයුතු (with binding)  

10. කරදපිළි පිරිසිදු කිරීකම් කස්වාව සප න ආ තන ( Laundry and Dry cleaning service)  
 



 
 

C. ෙොහන නඩත්ු හො කසේෙො 

1. සි ලුම වර්ගකේ වාහන හා  න්කරෝපකරණ අලුත්වැඩි ාව  

2. වාහන සර්විස් කිරීම  

3. ට ර් සහ ටියුේ සැපයීම  

4. වාහන බැටරි සැපයීම  

5. වාහන වායු සමීකරණ අලුත්වැඩි ාව  

6. වාහන කුෂන් වැඩ සහ අකපෝස්ි වැඩ  
7. ටින්කර් හා කප්න්ට් වැඩ  

8. වාහන අමතර කකාටස්  

9. පරිගණක ගත වාහන පරීක්ෂා කිරීම  

10. වාහන Audio System අලුත්වැඩි ාව  

11. කුලී පදනම මත වාහන සැපයීම  

 

 

D. ඉදිකිරීම් ක ොන්ත්රොත්   ටයුු, උපකේශ්න කසේෙො හො නඩත්ු සඳහො 

1. කගාඩනැගිලි ඉදකිරීම / නඩත්තු කස්වා  
2.  කඩ සැකිලි ඉදකිරීම / වුහාත්මක කගාඩනැගිලි ඉදකිරීම  

3. ක්රීඩාපිටි / කෘත්රිම ක්රීඩාපිටි/ ක්රීඩාගාර  ඉදකිරීම හා නඩත්තු කස්වා  

4. කෘත්රිම ධාවන පථ ඉදකිරීම හා නඩත්තු කිරීම ( Synthetic track)   
5. පිහිනුම් තටාක ඉදකිරීම / නඩත්තුව  

6. පිහිනුම් තටාක උපකරණ නඩත්තුව  

7. පිහිනුම් තටාක සඳහා අවශ රසා න ද්රව සැපයීම  
8. ක්රීඩා සංකීර්ණ සඳහා අදාල ඉකලක්කරානික් උපකරණ සවිකිරීම  

9. ජලාපවාහන හා කාණු පද්ධති ඉදකිරීම   

10. මාර්ග ඉදකිරීම / නඩත්තු කස්වා  

11. විදුලි පහන් කණු ඉදකිරීම හා විදුලි පහන් සවි කිරීම සහ නඩත්තු කස්වා   

12. තණකකාළ සිටුවීම හා උදාන අලංකරණ   (Landscaping)   

13. ලී කපාළව ඉදකිරීම (Timber Floor)  

14. කෘත්රිම කපාළව ඉදකිරීම(Synthetic Floor)  
15. ඔලිම්පික් පහන ඉදකිරීම   

16. Fiber glass work (ෆයිබර් ේලාස් වැඩ)  

17. Sprinkler system installation   
18. ක්රීඩා පිටි මිනුම් කටයුතු කිරීම  

19. ගෘහ නිර්මාණ, වුහාත්මක හා නිර්මාණාත්මක සැලසුම්, ඇස්තකම්න්තු හා ප්රමාණ 

සමීක්ෂණ වාර්තා, ඉංජිකන්රුම  උපකද්ශන කස්වාවන් හා Drafting services 

 

20. වායු සමීකරණ  න්ර, ශීතකරණ හා කජනකර්ටර අළුත්වැඩි ා හා නඩත්තුව  

21. ජල නල සැපයුම්කරුවන් හා අතුරන්නන්  

22. පස් සැපයුම්කරුවන්  

23. ඇළුමිනි ම් සැපයුම්කරුවන් හා කකාන්රාත්කරුවන්  

24. වීදුරු සහ ක්ලැඩින් ආවරණ සැපයුම්කරුවන් හා සවිකරන්නන්  

25. Glass & Toilet Partitions, Fabrication & Suppliers  

26. කාර් ාල පරිශ්ර සැකසීම හා අලුත්වැඩි ාව  
27. වඩු කාර්මික න් හා වඩු භාණ්ඩ සප න්නන්(වහල හා අකනකුත්)  

28.  ාන්ත්රික වැඩ හා සම්බන්ධ සි ලුම නඩත්තු කස්වාවන් (විදුලි කසෝපාන, සි ලුම 
වර්ගකේ කපාම්ප, ගිනි නිවීකම් පද්ධති) 

 

29. ඉදකිරීම් සම්බන්ධ සි ලුම  න්ර සූර කුලි ට සප න්නන්(කුඩා හා විශාල ප්රමාණකේ 
 න්ර) 

 

30. ඉදකිරීම් සම්බන්ධ සි ලුම බර වාහන කුලී පදනමට සප න්නන්  

31. Waterproof උපකරණ සප න්නන් හා කකාන්රාත්කරුවන්  

32. Shoring කකාන්රාත්කරුවන්  

33. කපදකර්රු කකාන්රාත්කරුවන්  
34. විදුලි කාර්මික කකාන්රාත්කරුවන්  

35. ටයිල් අතුරන කකාන්රාත්කරුවන්  

36. Zink Aluminum කකාන්රාත්කරුවන්  

37. සි ලුම ආකාරකේ පින්තාරුකරුවන්  



38. වතුර කමාටර් සප න්නන්  

39. වැඩ කිරීකම්දී පළඳින ආරක්ෂක උපකරණ (Safety Items Ex: Overall, Gum boots, 
Safety Shoe etc.) 

 

40. හාඩ්කව ාර් අයිතම  

41. පී.වී.සී.අයිතම සැපයීම  

42. තීන්ත, වැක්ස්, වාර්නිෂ්, කප්න්ට් බ්රෂ් ආද  ද්රව සැප න්නන්  

43. Roller door suppliers  

44. Pantry cupboard fabrications  
 
 

E. ආහොරපොන අෙශ්යතො 

1. උත්සව අවස්ථා සඳහා ආහාරපාන හා කකටි ආහාර සැපයිම  
2. පානී  ජල කබෝතල් සැපයීම  

3. කද්ශි  ආහාර සැපයුම්කරුවන්  

 

F. සනීපොරක්ෂ  උප රණ හො ද්රෙය 

1. සනීපාරක්ෂක ද ර(Hand Sanitizer, Hand wash), කජල් හා උපකරණ  

2. Surgical Mask සැපයීම  

3. Surgical Gloves සැපයීම  

4. Face shield සැපයීම   

5. පවිරකාරක ද්රව සැපයීම (සබන්, කරද කසදීම් කුඩු හා පිරිසිදු කිරීකම් ද ර වර්ග)  

 

 

G.උත්සෙ අෙශ්යතො 

1. කැනපි, තහඩු, ආවරණ, Marques Tents, කේදකා, ප්ලාස්ටික් පුටු සහ VIP පුටු කුලී 
පදනමට සැපයීම 

 

2. ශේද විකාශන උපකරණ කුලි ට සැපයීම  

3. විදුලි ආකලෝකකරණ කස්වා සැපයීම  

4. ක්රීඩා තරඟ වීඩික ෝ ගත කිරීම  

5. උත්සව සංවිධාන  කිරීකම් කටයුතු  
6. ක්රීඩාංගන සැරසිලි  

7. ඉසේ කළමනාකරණ  (Event Management)  

8. පැරකබාලික් හට් සප න්නන්  

 

H.පරිගණ  හො ආශ්රිත කසේෙො 

1. කවේ අඩවි නිර්මාණ   

2. පරිඝණක පද්ධති නිර්මාණ   

3. ජාලගතකරණ  (Networking)  

4. සමාජ මාධ ආවරණ  

5. කතාරතුරු තාක්ෂණ ආරක්ෂාව( Security) නඩත්තු(Maintenance), අළුත්වැඩි ාව 
(Services) කස්වා සප න්නන් 

 

 

G. අකනකුත් අෙශ්යතො 
1. ගුවන් ටිකට්පත් සැපයීම  

2. වාපෘති සඳහා අලවිකරණ/සමීක්ෂණ/උපකද්ශන කසව්ා  

3. ඖෂධ හා වවද උපකරණ සැපයීම  
4. කන්වාසිකාගාර ට අවශ ඇදන්,කමට්ට සැපයීම  

5. ක්රීඩා කපාත්, සගරා සැපයීම  

6. කාර් ාල ආශ්රිත කෘමි උවදුරු පාලන   

7. ක්රීඩා විදා පරීක්ෂණ මිනුම් උපකරණ මිලට ගැනීම් (Sports Science testing 
equipment) 

 

8. SPSS/Graphic Designing වැනි පුහුණු පා ඨමාලා පැවැත්වීම  
9. වජව රසා නාගාර  සඳහා රසා නික ප්රතිකාර සැපයීම  

10. ඇතිරිලි සහ කකාට්ටා උර, තිර කරද, කකාට්ට ආවරණ කවර, කමට්ට කවර සැපයීම  

11. පැල වර්ග, සත්ව කපාකහාර, කකාහු බත්, රතු පස්, කළු පස්, තණපිඩලි, ගකේ වැලි, මුහුදු 
වැලි, රසා නික කපාකහාර, වල් නාශක සප න්නන් 

 



12. රබර් ආශ්රිත නිෂ්පාදන ( උදා: කාපට් ආදී)  

13. ඇඟලුම් ආ තන (නිළ ඇඳුම්)  

14. නිළ ඇඳුම් වලට අදාළ ද්රව (ආරක්ෂක අංශ  ආද )  
15. නූල් වර්ග සප න්නන් (නයිකලෝන් නූල්, කුරකලෝන් නූල් ආදී)  

16. භාෂා පරිවර්තන කස්වා සැපයීම  

17. ගෘහ භාණ්ඩ අලුත්වැඩි ාව හා නඩත්තුව  

18. ගෘහසථ් අලංකරණ න්  

19. ශ්රව, දෘෂ හා කැමරා උපකරණ, CCTV සැපයීම, සවි කිරීම හා නඩත්තු  

20. මුළුතැන්කගයි උපකරණ සැපයීම.  

 

07. වාපාර නාම ලි ාපදංචි       : 

.........................................................................................................(වාපාර නාම ලි ාපදංචි සහතිකකේ 

පිටපතක් ඇමිණීම අනිවාර්  කේ) 

08. VAT බදු සඳහා ලි ාපදංචි අංක  : ..................................................................................................... 

09. ඉදකිරීම් කකාන්රාත් කටයුතු  ටකත් ඇති 1, 2, 3, 5, 10 සඳහා ICTAD ලි ාපදංචිවීකම් නම සඳහන් 

කරන්න (ex: Civil, Mechanical or Other) : ............................................................................................ 

i. ICTAD ලි ාපදංචි අංක  : .......................................................................................................... 

ii. කශ්ර්ණි        : .......................................................................................................... 

iii. AIA / FIA සාමාජිකත්ව අංක  (ගෘහ නිර්මාණ ශීල්පීන් සඳහා)  ............................................................. 

iv. Architecture Registration Board ලි ාපදංචි අංක  ..................................................................... 

10. ක්කෂ්රකේ පළපුරුද්ද      : ......................................................................................................... 

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

11. විකද්ශී  සමාගමක කද්ශී  නික ෝජිත ආ තන ක් කහෝ කද්ශී  නිෂ්පාදත ආ තන ක් නම් ඒ පිළිබඳ 

විස්තර (ලිපි කල්ඛ්න අමුණා තිබි  යුතු .) 

 

ආපසු කනාකගවනු ලබන ලි ාපදංචි ගාස්තුවට අදාල ලදුපත පහතින් අලවන්න.  

 

අපකේ/ මාකේ දැනීකම් හා විශ්වාස  අනුව ඉහත අප / මා විසින් සප ා ඇති විස්තර සත හා නිවැරද බවට 

සහතික කරමු / කරමි. එම ලි ාපදංචි වී ඇති ද්රව සැපයීකම් සහ කකාන්රාත් සඳහා ලි ාපදංචි වීකම්දී ඔබ 

ආ තනකේ පවතින නීති හා කරගුලාසි / කකාන්කද්සිවලට බැඳී සිටීමට කැමැත්කතමු / කැමැත්කතමි.  

 

 

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

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

අ දුම්කරුකේ අත්සන හා නිල මුද්රාව  

 



 

 

 

 

 ොර්යොලීය ප්රකයෝජන සඳහො 

ලි ාපදංචි කල්ඛ්නකේ අංක      : .......................................................................................................... 

ලි ාපදංචි කරගන්නා අයිතම න්   : .......................................................................................................... 

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

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

 

 

 

ලි ාපදංචි ගාස්තුවට අදාල 

ලදුපත කමහි අලවන්න. 


