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10. M�# උපකරණ 
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.00 දeවා මා M[" අය��ප� කැඳව: ලැෙL. 

අ2තමය ෙස�වා අ2තමය

ඡායා 9ටප� ය"6 හා ෆැeස් 1. ෙමEට, රථ අg�වැhයාව

2. ෙමEට, රථ ෙස�වා ��ම

උපාංග හා මෘ�කාංග 3.අ: 9ටප� ය"6 අg�වැhයාව 

 
4. ප;ගණක ය"6 , ඡායා 9ටප� ය"6

අg�වැhයාව 
5. M�# අg�වැhයාව 

උපකරණ                            
ෙමලම2" / kලාස්Ke) 

6.ජලනල අg�වැhයාව 

ෙග*ඩනැJ#) 
7.වා� සHකරණ ය"6 අg�වැhයාව 
(ෙග*ඩනැJ#) 
8.වාහන වා� සHකරණ ය"6

බැට; සහ වාහන අමතර ෙක*ටස් 9. වාහන M�# උපකරණ අg�වැhයාව

10.කා,යා@ය Nq Mrම 
11.34ණ කට�c හා ෙප*� බැsම

ෙටEන, සහ ;බ" 12.9;[� ��ෙ� ෙස�වාව
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14.ජෙනY tර ෙයsම 
15. 9PQ� තටාක අg�වැhයාව
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17. ෙරEහY සඳහා 9;[� ��ෙ� 
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  කැL වැ/) 
 

 
ආහාර සැපZම  

ව�  
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ෙරEපන 4ව� , ෙප*ෙහ*ර   
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රථ අg�වැhයාව 

රථ ෙස�වා ��ම 

අg�වැhයාව  
යා 9ටප� ය"6  

 

 අg�වැhයාව 
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වාහන M�# උපකරණ අg�වැhයාව 

 
ණ කට�c හා ෙප*� බැsම 

9;[� ��ෙ� ෙස�වාව (cleaning Service) 
න අලංකරණය හා මY සැප�� ෙස�වාව

PQ� තටාක අg�වැhයාව 
කායව,ධන උපකරණ අg�වැhයාව 
ෙරEහY සඳහා 9;[� ��ෙ� ෙස�වාව 

ආරeෂක ෙස�වා සැපZම 
ආහාර පාන සැපZම හා ආපන ශාලා       

u@ පදනම මත වාහන සැපZම (කා, , 



02. අ2තම wපයe සඳහා #යාප$ං% rමට බලාෙප*ෙර*�c වන අය එe එe අ2තම සඳහා ෙවන 
ෙවනම අය��ප� එMය �cය . සෑම අය��පතe සමඟම ආප� ෙන*ෙගවන ගාස්cවe ෙලස 
!.1000.00 ක 3දලe dධාන ෙYක� කා,යාලෙz {ල� කළමනාකරණ අංශෙz සරk ෙවත ෙගවා 
ලබාග� uMතා"[යe අ3ණා එMය �cය.අ2තම එකකට වැhNර සපය"ෙ" න� එe අමතර 
අ2තමයකට !.500.00 බැJ" අමතර ගාස්cවe ෙගMය �c2. dධාන ෙYක� කා,යාලයට පැ_|මට 
අපහ� අයට “dධාන ෙYක� වයඹ පළාත” න_" ලබාග� 3දY ඇණ�මe සමඟ අය��ප6ය ඉ$;ප� 
කළ හැ�ය.(ෙචeප� භාරග: ෙන*ලැෙL) ෙ� සඳහා අය��ප� /u� ෙන*කරන අතර අය��ක!ව" 
M[" පහත Mස්තර වලට ගැලෙපන අ�;" අය��ප� සකස් කර ගත �c ෙ�. (ආද,ශ අය��පතe 

www.cs.nw.gov.lk ෙවL අඩMෙz පලකර ඇත) 

I. සැප��ක!ෙ� නම හා #9නය 
II. �රකතන අංකය / ෆැeස් අංකය/Mද�� තැපැY #9නය 

III. #යාප$ං% rමට අදහස් කරන සැප��  / ෙස�වා ව,ගය සහ අ2තම අංකය 
IV. ව�ාපාර නාම #යාප$ං% ��ෙ� සහtකෙz අංකය / සමාග� #යාප$ං% ��ෙ� 

සහtකෙz අංකය (ඡායා 9ටපතe ඉ$;ප� කළ �cය) 
V. _ලs ග: ලබන භා]ඩ dවාහනය කර@මට ඇt හැ�යාව 

VI. #යාප$ං% rම සඳහා අෙke^ත සැපZම / ෙස�වා 9�බඳ Mස්තර- අවම වශෙය" ප�Jය 
වසර 02 e cළ ඉq කරන ලද සැපZම / ෙස�වා 9�බඳ Mස්තර (tෙL න�) 

VII. භා]ඩ  / ෙස�වා සපයා උප;ම $න 30 ක කාලයe ඇcලත ෙචeප� ම�" ෙගr� 
9යrෙ� පදනම මත සැප�� / ෙස�වා ඉq ��මට එකඟ ද යන වග 

03. ඉහත අංක vii ෙක*"ෙ�[ය යටෙ� $න 30 ක ණය පහ�ක� මත සැප�� / ෙස�වාව" ඉq කළ හැ� 
අය පමණe #යාප$ං%ය සඳහා ඉYg� කළ �c ෙ� . #යාප$ං% අය��ක!ව"ෙ� ලැ2ස්cෙව" 
පමණe _ල ගණ" කැඳrම සාමාන� �මය �වද  කරඟකා� Mවෘත _ල ගණ" ලබා ගැ(ම අවශ� යැ2 
හැෙඟන අවස්ථා වලs #යාප$ං% සැප��ක!ව"ට අමතරව ෙවන� සැප��ක!ව"ෙග"ද _ල ගණ" 
කැඳrෙ� අ2tය dධාන ෙYක� සcය . එෙස�ම #යාප$ං% rම සඳහා එව: ලබන අය��ප� අත;" 

(ඉහත අංක iv [ට vii දeවා �) ���ක� සNරා ෙනමැt අය��ප� dteෙෂ�ප ��ෙ� අ2tය dධාන 
ෙYක� සcය. 

04. 9ට 9ට ෙදවතාවe _ල ගණ" ඉ$;ප� ��මට ෙහE භාර �" ඇණ�� සඳහා සැප�� / ෙස�වා ලබා 
sමට අෙප*ෙහ*ස� වන සැප��ක!ව"ෙග" නැවත _ල ගණ" කැඳව: ෙන*ලැෙL. 

05.[යgම අය��ප� 2022 ෙන*වැ�බ, 30 වන $න ප.ව.2.00 ට ෙහE ඊට ෙපර dධාන ෙYක� , {ල� 
කළමනාකරණ අංශය , dධාන ෙYක� කා,යාලය , u!ණෑගල යන #9නයට ලැෙබන ෙස� #යාප$ං% 
තැපෑෙල" එrමට ෙහE අt" ෙගනM� dධාන ෙYක� කා,යාලෙz {ල� කළමනාකරණ අංශයට භාර 
$ය හැක. “ 2023 වසර සඳහා සැප�� හා ෙස�වාව" සඳහා #යාපදං% rම ” ය:ෙව" #�� කවරෙz 
ඉහළ ව� ෙකළවෙ, සඳහ" කළ �cය. 
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