
 

 

2017 වර්ෂය සඳහා සැපයමු්කරුවන ්ලයිාපද ිංචි 
කිරීම  -  

   
 කෘෂකිර්ම අමාත්යාාිංශය 

ස/ීස ලිංකා පපාපහාර සමාගම  
 
2017 වර්ෂය ත්යුල පහත්ය සඳහන් ද්රපවා සහ පස්වාවන් සැපයීම සඳහා පමම සමාගපම් ලියාපද ිංචි ීමම  
කැමත්යි සැපයුම්කරුවන්, නිෂ්පාදකයින්, අපලවි නිපයෝජිත්යයින්, උප නිපයෝජිත්යයින්, පෙදාහරින්නන්, පත්යාග 
නිලධාරින්, පකාන්ත්යාාත්ය්කරුවන්, පස්වා සපයන්නන්පගන් හා අලුත්ය්වැඩියා කරන්නන්පගන් අයදුම් පත්යා 
කැඳවනු ලැපේ. 
 
භාණ්ඩ 
 

1 ගපඩාල,් වැලි, උඵ, කලු ගල්, අඵ හුණු, 
කුඩුගල් ඇත්යුලු සියලු පගාඩනැගිලි අමු 
ද්රපවා (ද්රපවා විස්ත්යර කල යුත්යුය). 

19 පරිඝණක දෘඩාිංග. 

2  දැව (ඉරන ලද හා කඳන් වශපයන්). 20 පරිඝණක මෘදුකාිංග. 

3 විදුලි උපකරණ හා අමත්යර පකා ස්.   

4 යකඩ ෙඩ.ු 21 මුද්රපණ යන්ත්යා,පරෝනිපයෝ  යන්ත්යා , ෆැක්ස් මැෂින්,  
සහ ඡායා පි පත්ය් යන්ත්යා 

5  වාහන - ඩෙල් කැේ/වෑන්/කාර්/පලාරි/ 
ට්රැැක් ර්/පෆෝක්ලිප්ට්ස්/ත්යාී ීමලර්ස.් 

22 කාර්යාලීය උපකරණ. 

6 පමෝ ර් වාහන සඳහා අමත්යර පකා ස් 
(මිට්සුබිෂී/ප ාපයා ා ). 

23 කාර්යාලීය ලී ෙඩ.ු 

7 පපාපහාර මිශාණ යන්ත්යා සහ  උපාිංග, 
ස් ැකර්ස් කන්පේයර්ස.් 

24 ගම්ෙූට්ස්, වැහි කො, කුඩ, ලාිංඡන, සම් ෙෑග් 
සහ සම් භාණ්ඩ. 

8  යර්, ටියුේ සහ අපනකුත්ය් උපාිංග. 25 රසායනාගාර උපකරණ , පාරිපභෝජ්යා ද්රපවා  හා 
රසායනික ද්රපවා 

9 පමෝ ර් වාහන සඳහා වියලි ෙැ රි. 26 පපාලිත්යීන් ෆිල්ම්. 

10 ෙර මණින යන්ත්යා උපාිංග සහ අමත්යර 
පකා ස් . 

27 මුද්රපණ පපාලිතත්යලීන්  මලු . 

11 වැඩහපල් ආයුධ සහ උපාිංග. 28 මලු  මසන නූල්. 

12 රෙර් නිෂ්පාදන (කන්පේයර් පෙල්ට් 
ආද ය ඇත්යුලුව). 

29 පපාලිපපාාපලීන් මලු මුද්රපණය සදහා  මුද්රපණ 
ත්යීන්ත්ය. 

13 ත්යීන්ත්ය වර්ග සහ උපාිංග (ත්යීන්ත්ය ,බ්රාෂ් 
ආද ය ඇත්යුලුව). 

30 දුරකථන සහ ජ්යාලකරණ  පකා ස්. 

14 ගිනි නිවන උපකරණ.  31 සෙන් වර්ග සහ සනීපාරක්ෂක  රසායනික ද්රපවා 

15 ආරක්ෂක උපකරණ. 32 කෘමි නාශක හා වල් නාශක රසායනික වර්ග. 

16 ලිපි ද්රපවා. 33 නල ලිිං විද න්පනෝ සහ නල ලිිං පස්වා. 

17 පරිඝණක මුද්රපණ සඳහා ලිපි ද්රපවා. 34 හයිපොාලික් යන්ත්යා සූත්යා සහ උපාිංග. 

18 පරිඝණක  පාරිපභෝජ්යා  ද්රපවා (ප ෝනර්  
සහ කාට්රිජ් ) 

35 කෘෂිකාර්මික උපකරණ. 

  

36 ත්යෑගි සහ සැමරුම්  (ටී ෂර්ට්ස,් මගස්්  ආද ය 

  

37 CCTV   කැමරා පදධ්ත්යි  

…2/ 
 
 
 
 
 



 

 
 
පසව්ා 
 
38 පගාඩනැගිලි  ඉද කිරිම් පකාන්ත්යාාත්ය්කරුවන් 

(ICTAD ලියාපද ිංචි). 
56 ගෘහස්ථ විදුලි පරිපථ නඩත්ය්තු්යව හා 

අලුත්්යවැඩියාව 

39 පරිඝණක දෘඩාිංග පස්වා, නඩත්ය්තු්යව සහ 
අලුත්්යවැඩියාව. 

  

40 රැහැන් සහිත්ය /රැහැන් රහිත්ය ජ්යාලකරණය, 
සනන්ිපේදන පස්වා, නඩත්ය්තු්යව සහ 
අලුත්්යවැඩියාව. 

57 සනීපාරක්ෂක පස්වා.. 

41 වාහන විදුලි කාර්මික පස්වාව. 58 කම්කරු පස්වාව සැපයීම. 

42 විදුලි පමෝ ර් තතී්යම, සහ අපනකුත්ය් A/C, D/C 
විදුලිමය කාර්යයන්. 

59 කුළී පදනම මත්ය පපාපහාර ගෙඩා කිරීපම් 
පහසුකම් සැපයීම. 

43  වාහන ටිනක්රින ්කිරීම, ස්පපා් පප්න්ටින ්සහ  
යාන්ත්යාකිමය අලුත්ය්වැඩියාවන්  

60 පාලම් ත්යරාද ය  පස්වා සහ නඩත්්යත්යුව. 

44 වාහන කුෂන් කිරිම සහ Upholstering.  61 පජ්යනපර් ර් කුළ ීපදනම මත්ය සැපයීම, 
අලුත්්යවැඩියා කිරීම සහ පස්වා කිරීම.  

45 පපාත්ය,්ස්ටිකර්,අත්ය්පත්යාිකා  ආද ය මුද්රපණය  62 කුළී පදනම මත්ය වාහන සැපයීම 

46 NCR  පරිගණක පකාළ මගින් මුද්රපණය  63 රසායනාගාර උපකරණ නඩත්ය්තු්යව සහ 
අලුත්්යවැඩියා කිරීම. 

47 උත්ය්සව ක යුත්යු සිංවිධානය. 64 රසායනාගාර උපකරණ  ක්ර්මාිංකනය කිරීම. 

48 ආහාර පාන සැපයීම සහ පස්වාව 65 වාාපාරික සහ මුදල්  උපපද්ශකපයෝ 

49 ආයත්යනය ද යුණු කිරිම  අදාල උපපදස් හා 
උපපද්ශක පස්වා. 

66 ගුවන් ටිකට්පත්ය ්ඒජ්යන්ස ි

50 පපාපහාර ඇසුරුම් කිරීපම් පස්වා (කුඩා 
ඇසුරුම්). 

67 කූරියර්  පස්වය  
 

51 ගෘහස්ථ හා වාහන වායුසමීකරණ කිරීම. 68 කාෙනකි කැ  පපාපහාර 

52 පාචාාරක ක යුතු්ය (විදමත්්ය, මුද්රපණ හා ක්පෂ්ත්යා). 
 

69 
 

පකාම්පපෝස්ට් පපාපහාර  
 

53 ස්ක්රීසන් සහ ඩිජි ල් මුද්රපණ( ෙැනර් , පත්යාක සහ 
පුවරු) ආර්ට් වර්ක් සමග නිර්මාණය හා සවි 
කිරීම. 
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54 ඉද කිරීම, නඩත්ය්තු්ය කිරිම (පනි්ත්යාරු වැඩ ඇතු්යඵව).    

55 පාධාන විදුලි සැපයුම් පද්ධත්යිය නඩත්්යත්යුව හා අලුත්්යවැඩියාව. 
 
සියලුම  භාණ්ඩ සී/ස ලිංකා පපාපහාර සමාගපම්  පාරිපභෝගික ද්රපවා ගෙඩාව පවත්ය භාරද ය යුත්යුය. 
 

  

ආපසු පනාපගවනු ලෙන ගාස්තු්යව පලස රු. 500.00 ක් මුදලින් සමාගම පවත්ය පගවා ලොගත්ය් රිසිට්පත්යක් 
කළමණාකරු (පාසම්පාදන හා ආනයන) පවත්ය ඉද රිපත්ය් කිරීපමන් සිිංහපලන් පහෝ ඉිංගාීසි භාෂාපවන් යුත්ය් අයදුම්පත්ය 
ලො ගත්ය හැක. තපස් නියමිත්ය පරිද  ඉද රිපත්ය් පනාකරනු ලෙන අයදුම්පත්ය් පාත්යික්පෂ්ප කරනු ලැපේ.  සම්පරූ්ණ කල 
අයදුම්පත්ය ්සමඟ වාාපාර/ආයත්යන/සමාගපම් ලියාපද ිංචි කිරීපම් සහත්යික පත්ය ්ඉද රිපත්ය ්කල යුතු්යය. 
 
ලියාපද ිංචි කිරීම සඳහා ඉද රිපත්ය ්කරන ඉල්ලුම් පත්යා පහ්ත්යු පනාදක්වා පාත්යික්පෂප් කිරීපම් අයිත්යිය සමාගම සතු්ය පේ.  
සතු්ය ුදායක අයුරින් ත්යම පස්වාවන් ඉ ු කිරීම  අපපාපහාසත්්ය වන සැපයුම්කරුවන් දැනුම්දීමකින ් පත්යාරව 
සැපයුම්කරුවන්පග් පල්ඛණපයන් ඉවත්්ය කරන ුලැපේ. 
 
නිසි පරිද  සම්පරූ්ණ කල අයදුම්පත්යා ලියාපද ිංචි ත්යැපෑපලන් තවිය යුත්යුය.  අයදුම් පත්යා තවනු ලෙන ලිපි කවරපය් 
වම්පස උඩ පකළවපර්  2016  වර්ෂය සඳහා සැපයුම්කරුවන් ලියාපද ිංචි කිරිම යන්න සඳහන් කර, කළමණාකරු( 
පාසම්පාදන හා ආනයන) සී/ස ලිංකා පපාපහාර සමාගම, ලක්පපාපහාර සව්ර්ණ ජ්යයන්ත්යි මාවත්ය,  හුණුපටිිය, වත්ය්ත්යල 
යන ලිපිනය  ලැපෙන පස ්  2016.11.01  වන ද න  පපර තවිය යුතු්යය. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 

 

සභාපත්ය ි
ආයත්යනික පාසම්පාදන කමි ුව  
පාසම්පාදන අිංශය                                           
සී/ස ලිංකා පපාපහාර සමාගම 
ලක්පපාපහාර ස්වර්ණ ජ්යයන්ත්යි මාවත්ය 
හුණුපිටිය 
වත්ය්ත්යල 

ද නය- 2016.10.11 
 


