
 

 

භාණ්ඩ හා සසේවා සැපයුම්කරුවන් ලියාපදිංචි කිරිම - 2023 

ඉදකිරිම් කර්මාන්ත සිංවර්ධන අධිකාරිය  
 

නාගරික සිංවර්ධන හා නිවාස අමාතාිංශය 

2023 වර්ෂය සඳහා භාණ්ඩ හා සසේවා සැපයුම්කරුවන් වශසයන් ලියාපදිංචි කිරිම සදහා නිෂේපාදකයන්සෙන්/ 

භාණ්ඩ හා සසේවා සැපයුම්කරුවන්සෙන් අයදුම්පත් කැදවිම. 

01. සැපයුම් 
 අයිතම අිංකය 

01 සියලුම කාර්යාල ලිපි ද්රවය හා කාර්යාල උපකරණ 1.1 
02 කාර්යාල ලී බඩු හා වාසන් නිෂේපාදන (අල්මාරි,පුටු,සම්ස,කැබිනට්) 

ආදය 
1.2 

03 පරිෙණක, මුද්රණ යන්ර, ඡායා පිටපත් යන්ර, ෆැක්සේ යන්ර ඇතුලු 
සියලු ඉසලක්සරෝනික උපාිංෙ හා අමතර සකාටසේ 

1.3 

04 පරිෙණක මෘදුකාිංෙ 1.4 
05 සියලුම සොඩනැගිලි ද්රවය 1.5 
06 සමෝටර් රථ අමතර සකාටසේ හා උපාිංෙ / ඉදකිරිම් යන්සරෝපකරණ 

හා අමතර සකාටසේ 
1.6 

07 ටයර්, ටියුබ්, බැටරි (Wheel Alignment and Balancing ඇතුලුව) 1.7 

08 ඕෆේ සසට් හා ඩිජීටල් මුද්රණ කටයුතු 1.8 
09 සියලුම සටෝනර් වර්ෙ සහ කාට්රිජ් වර්ෙ 1.9 
10 තෑගි භාණ්ඩ හා සිහිවටන, සලෝහමය ලාිංඡන කුසලාන හා පදක්කම් 

සාදා සැපයිම 
1.10 

11 වායු සම්කරණ යන්ර, කම්සේෂර් සහ වායු සමිකරණ අමතර 
සකාටසේ 

1.11 

12 සියලුම විදුලි උපකරණ හා දුරකථන පද්ධති 1.12 
13 නිළ ඇදුම් සරද සහ මසා නිමකරන ලද සරදපිළි( කමිස, කලිසම්, 

වැඩහල් ඇදුම්, පාවහන් සහ ආරක්ිත පාවහන්) 
1.13 

14 හාඩ්සවයාර් අයිතමයන් 1.14 
15 ශ්රවය දෘෂය අයිතමයන් 1.15 
16 ඉන්ධන, ලිහිසි සතල් 1.16 

17 විෂබිජ නාශක දයර වර්ෙ 1.17 

02. සසේවා 
01 සියලුම කාර්යාල ලී බඩු හා උපකරණ අලුත්වැඩියාව 2.1 
02 සමෝටර් රථ අලුත්වැඩියාව 2.2 
03 වාහන වාර සසේවා කටයුතු 2.3 
04 වාහන ටින්කරින් කිරිම, සේන්ට් කිරිම, කට් ඇන්ඩ් සපාලිෂේ කිරිම 2.4 
05 වාහන කුෂන් වැඩ හා ඇතිරිලි වැඩ 2.5 
06 වාහන වායුසමනය කිරිම 2.6 
07 වාහන කුලියට ෙැනිම කාර්/ වෑන්/ සලාරි 2.7 
08 කාර්යාලීය හැඳුනුම්පත් සකසේකිරිම හා ඡායාරූපකරණය 2.8 
09 වායුසමිකරණ අලුත්වැඩියාව හා නඩත්තු කිරිම 2.9 
10 පරිෙණක මුද්රණ කටයුතු, ඡායා පිටපත් යන්ර අලුත්වැඩියා කිරිම 2.10 
11 සනිපාරක්ෂක හා පවිරතා සසේවාව 2.11 
12 කෘමි උවදුරු පාලනය සසේවාව 2.12 
13 කාර්යාල සවන්කිරිම (Partitioning) හා සොඩනැගිලි අලුත්වැඩියාව 2.13 

14 ආපනශාලා පවත්වාසෙන යාසම් සසේවාව 2.14 

15 ආරක්ෂක සසේවා සැපයිම 2.15 

16 ගිනි නිවිසම් උපකරණ හා ඒ ආශ්රිත සසේවා සැපයිම 2.16 

17 මුද්රා සකසේකිරිම  2.17 
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I. සැපයුම් ද්රවය ඉදකිරිම් කර්මාන්ත සිංවර්ධන අධිකාරියට සහෝ අධිකාරිය විසින් නම්කරන සේථාන සවත සෙනවිත් 

භාරදය යුතුය. 

II. ලියාපදිංචි සැපයුම්කරුවන්සෙන් මිල ෙණන් කැදවනු ලබන අතර, බාහිර සැපයුම්කරුවන්සෙන්ද මිල ෙණන් 

කැදවා අවශය මිලද ෙැනිම් හා සසේවාවන් ලබාෙැනිසම් අයිතිය අධිකාරිය සතුය. 

III. වයාපාරයක් සලස ලියාපදිංචි වි තිබිය යුතුය. 

සැපයුම්කරුසවක් වශසයන් ලියාපදිංචි විම සඳහා එක් එක් අයිතමය සවනුසවන් ආපසු සනාසෙවන රු 1500/-+VAT 

= රු 1725.00 ලියාපදිංචි ොසේතුවක් සෙවිය යුතුය. එම ලියාපදිංචි ොසේතුව ඉදකිරිම් කර්මාන්ත සිංවර්ධන 

අධිකාරිසේ ප්රධාන කාර්යාලසේ මුදල් අිංශයට සෙවා රිසිට්පත ලබාෙැනිමට සහෝ ලිංකා බැිංකුසේ සටාරින්ටන් 

ශාඛාසේ ගි.අිංක 77454975 සෙවා රිසිට්පත සමෙ ඉදකිරිම් කර්මාන්ත සිංවර්ධන අධිකාරිය, සව්සිරිපාය, 123, 

විසේරාම මාවත, සකාළඹ 07 යන ලිපිනයට 2022.12.30 දනට ප්රථම ලියාපදිංචි තැපෑසලන් සයාමු කිරිම සහෝ 

අතින් සෙනවිත් භාරදය හැක. ලියාපදිංචිය සදහා අවශය විසේතර ඇතුළත්වන ඉල්ලුම්පත පහත දක්වා ඇත. 

ඉල්ලුම්පත් ඇතුලු ලියකියවිලි බහා එවනු ලබන කවරසේ වම්පස ඉහළ සකළවසර් "සැපයුම්කරුවන් ලියාපදිංච් 

කිරිම - 2023" යනුසවන් සඳහන් කළ යුතුය. 

සැපයුම්කරු VAT බදු සෙවිම සඳහා ලියාපදිංච් වි ඇත්නම් VAT බදු අිංකය සඳහන් සද්ශිය ආදායම් බදු 

සදපාර්තුසම්න්තුසවන් ලබාෙත් සහතිකසේ පිටපතක් අයදුම්පතට අමුණා එවිය යුතුය. එසසේ ඉදරිපත් සනාකරන 

අයදුම්කරුවන් VAT බදු සදහා  ලියාපදිංචී වි සනාමැති බවට සළකනු ඇත. සම් පිළිබද අදාල අයදුම්පත හා විසේතර 

WWW.CIDA.gov.lk සවබ් අඩවිසයන් ලබාෙත හැක. 

සභාපති 

ඉදකිරිම් කර්මාන්ත සිංවර්ධන අධිකාරිය 

සේසිරිපාය, 123, විසජ්රාම මාවත,  

සකාළඹ 07.   

විමසිම් - දුරකථන අිංක 011266166 / 0112699801 

ආදර්ශ අයදුම් පත්රය 
 

ඉදකිරිම් කර්මාන්ත සිංවර්ධන අධිකාරිය 
 

සැපයුම්කරුවන් ලියාපදිංචි කිරිම - 2023 
 

01. ලියාපදිංචිය අසේක්ෂා කරන අයිතමය හා අිංකය - ................................................................ 

02. සැපයුම්කරුසේ / ආයතනසේ නම - ...................................................................................................... 

03. ලිපිනය - .............................................................................................................................................. 

04. දුරකථන අිංකය  / ෆැක්සේ අිංකය ........................................................................................................ 
 

වයාපාරයක් සලස ලියාපදිංචි කිරිසම් සහතිකසයහි පිටපතක් අමුණා එවිය යුතුය. 
 

01. රිසිට් පත් අිංකය - .................................................................................................... 

02. දනය - ........................................................................................................................................... 

03. වටිනාකම - ....................................................................................................................................... 

 

සැපයුම්කරුසවකු  සලස මා සතෝරාෙනු ලැබුවසහාත් ඉදකිරිම් කර්මාන්ත සිංවර්ධන අධිකාරිය විසින් නිසයෝෙ 

කරනු ලබන සකාන්සද්සි හා නියමන්ට යටත්ව නියමිත ආදර්ශයන්ට හා පිරිවිතරයන්ට අනුව 2023 වර්ෂය තුළ ද්රවය 

/ සසේවා සැපයිමට හා ඉටුකිරිමට එකෙ සවමි. 

 

දනය .........................................       ....................................... 

           සැපයුම්කරුසේ අත්සන 
           (රබර් මුද්රාව) 
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