ජනාධිපති කාර්යාය
වැපයුම්කරුලන් ලියාපදිංචි කිරීම - 2017
ජනාධිපති කාර්යායට පශත වදශන් භාණ්ඩ ශා සවේලා (ලැඩ ශා උපසේක සවේලා ශැර) වපයා ගැනීම
වදශා 2017 ලර්යට වැපයුම්කරුලන් ලියාපදිංචි කිරීමට සුදුසුකම්ත් වැපයුම්කරුලන්සගන් අයදුම්පත්
කැදලනු ැසේ.

සේත අිංකය භාණ්ඩල විව්තරය
G.01

කළර්යළලීය ලිපිද්රලය පෑ්,පෑෆ්,ව්,පලිුම්  කලරපවහෙප්ලර්පයුරරු ලියන කදදළි,පාළයළ
පිපෑත් කදදළි, ඇුරළු අයිතමය්,)

G.02

කළර්යළලීය උෑකරණ ප යුරරු ලියනපගණක ය්,ත්රපසෆ්සවහ ය්,ත්රපාළයළ පිපෑත් ය්,ත්ර
ඇුරළු උෑකරණ)

G.03

ෑරිගණකපෑරිගණක මුද්රණ ය්,ත්ර වශ ෑරිගණක අිරෙර්ක ාළ්ඩදපෑරිගණක ලිපි
ද්රලයපිසවහක්,පී.ඩී,පී,ඩී.ඩී,ඩප ෙෑ්, ්රයි්,ප ූ.ඩී.ඩසවහඩ)

G.04

කළර්යළලීය ගෘශ ාළ්ඩද ප කෆබින්, ප අ්,මළරිප රළ්සකප ේ ව වශ පුටු)

G.05

ෑළරිොෝගික ද්රලය පෙත් ෙක ෂ පී.ි,ප ිරරි පිි,ප අත් පිවහනළ)

G.06

ි,යලුම ලර්ගෙේ ලළශන වදශළ පයර්ප ි,ුමබ්ප වශ බෆපරි

G.07

ය්,ෙත්රෝෑකරණප කනක ය්,ත්රප ලෆුම්  ිරලීනර් වශ ෙෑ ලිර් ලෆි, උෑකරණ

G.08
G.09

ශ්රලය දෘය උෑකරණ ප කෆමරළප ී.ිසෙයෝ කෆමරළප රෑලළිනී  ය්,ත්රප ෙර්ිසෙයෝ කෆව්, වශ
බ්ද ෑි,ගත ිරරීේ  ය්,ත්ර)
ෙක සු පඉද්,ප බුරුසුප ෑළපිි,ප ෙම්,ප වශ ෙලනත් ෙක හු ආශ්රිත ි,හෑළදන

G.10

දින මුද්රළප රබර් මුද්රළප ්ලළවහි,්ස නළම පුලරු

G.11

පිරිි,දු ිරරීේ  ද්රලයප වබ්, වශ ෙලනත් ෑිතත්රකළරක

G.12

ි,යලුම ලර්ගල වෑත්ුර වශ කළර්යළලීය බග්

G.13

ි,යලුම ලර්ගෙේ ලළශන වශ ෙමෝපර් බයිි,ක්, වදශළ අමතර ෙක පවහ

G.14

ී.ිසෙයෝප ෆි්,්  ෙරෝ්,ප ්ලේ,්, ෙරෝ්,ප රිබ්,ප ෙර ෙක්සපර් වශ රියළලලී ය්,ත්ර

G.15

ිතදුලි උෑකරණ වශ අමතර ෙක පවහ පශීතකරණප ිතදුලි ෑංකළපලළුම වමීකරණ ය්,ත්ර ආදිය)

G.16

්ලළවහි,්ස ාළ්ඩදප ෙෑ ලිතී්, ෙරෝ්,ප ෙෑ ලිතී්, බග් වශ ි,යලුම ලර්ගෙේ ලෆ්සවහ වශ
ී.දුරු

G.17

ිතදුලි ෑ්,ද් ප බෆපරිප බ්,බප ි,ිතච් වශ ෙවසු උෑළංග

G.18

ව්,ි,ේ,දන උෑකරණ ශළ ෙමල්  ප කංගම දුරකථනප CDMA දුරකථනප ෙද ංග්, වශ
දයෙ ග් TV වබදතළප PEO TV වබදතළ)

G.19

බෆනර්පෙක ිස වශ රදර්න ුමි,

G.20

කළර්යළලීය ශෆදුනු් ෑත්

G.21

ෙග දනෆගිලි ඉදිිරරී්  ද්රලය

G.22

අධි ී.දන ෙල ර් පතණෙක ෂ කෑන ය්,ත්ර ශළ ෙලනත් උෑකරණ

G.23

රකළන ශළ ෙෑ ත්

G.24

කන ශළ උෑළංග ප PVC ශළ ෙලනත් ෙෝශ ාළ්ඩද)

G.25

ගෘශවහථ උෑකරණ

G.26

ෙබෝත්, කෂ ෑළී ය කය

G.27

ෑරිගණක කළගත ෙවේලළප ෙත රුරරු ව්,ි,ේ,දන උෑකරණ ෑද්ධිර

G.28

ි,යලුම ලර්ගල ලී වශ දෆලමය ාළ්ඩද

G.29

ි,යලුම ලර්ගල රබර් ි,හෑළදන

G.30

ි,යලුම ලර්ගල රෑලළිනී  ධළරකප රෑලළිනී  ආධළරකප ාළයළ පිපෑත් ය්,ත්ර ආධළරක

G.31

ෑරිගණක මුද්රණ ය්,ත්රප ාළයළ පිපෑත් ය්,ත්ර වශ සෆ්සවහ ය්,ත්ර වදශළ ාළිතත කරන
ෙපෝනර්ප කළට්රිජ් ස වශ රිබ්, ප බයත් ි,ෙයෝජිත ආයතන ඒ බල වදශ්, කෂ ුමුරය)

G.32

ඇලුමිි,ය්  බිනහකළර ප ඉදිිරරී් පනිතකරණය්, වශ අාය්,තර ෙබදළ ෙල්,ිරරී්  වදශළ)

G.33

ිතදුලි උෑකරණ ශළ ාළ්ඩදප ෙයදවු්  ශළ ේසබ්,)

සේත අිංකය සවේලා ේසේත්රයන් ිළිබදද විව්තර
S.01

ආශළර ද්රලය වෆෑීමම පිතයලි ආශළර ෙව)

S.02

උත්වල අලවහථළ වදශළ ආශළර වෆෑීමම ප ෙකි, ආශළර / ෑළර්ව්,)

S.03

ිතදුලි උෑකරණ අලුත්ලෆිසයළල

S.04

රියළකළරී ඒකක ඇුරළුල තළ්සක ක උෑකරණ අලුත් ලෆිසයළල වශ නදත්ුරල

S.05

ගිි, ි,ලන උෑකරණ අලුත්ලෆිසයළල වශ නදත්ුරල

S.06

ලළත්ුර ෙවේලළ වෆෑීමම

S.07

මුද්රණ කපුමුර ශළ ෙෑ ත් බෆදීම

S.08

ායළරෑ මුද්රණය පවංවහකණයප ඇ්,බ්  බෆදීම ශළ ාළයළරෑ රළමු ිරරීම

S.09

ශළි,කර කෘමී්, ෑළනය ිරරීේ  ෙවේලළල්,

S.10

අාය්,තර ලෆදකපුමුර ප කළෑ්, සීමමප ිරර ෙරදි වෑයළ විත ිරරීම)

S.11

ආර්සක අංය්, වදශළ ි, ඇදු්  ශළ ි, ඇදු්  වදශළ අලය අෙනුමත් ද වෑයළ
ගෆී ම ප ෙරදිප ඇදු්  මෆී.මප පයිෑි,ප පයිපි්,)

S.12

උත්වල වදශළ අලය ද වෆෑීමම ප ේ වප පුටුප පිග්,පශෆදිපගරු්ලපුපතළලකළලික ලෆින
ආලරණ)

S.13

උත්වල අලවහථළ වදශළ බ්ද උෑකරණ වෆෑීමම

S.14

උත්වල අලවහථළ වදශළ Video Wall වෆෑීමම

S.15

උත්වල අලවහථළ වදශළ Hut , Canapi වෆෑීමම

S.16

උත්වල අලවහථළ වදශළ ම්, වශ ම්, වෆරි,ලි වෆෑීමම

S.17

ිතෙේ අලවහථළ වදශළ කංගම ලෆි,ිරළි වෆෑීමම

S.18

වී ෑළර්සක කපුමුර ිරරීම පිළිබදල ෙවේලළ වෆෑීමම

S.19

ලළශන ෙවේලළල්, ( Vehicle Service)

S.20

ලළශන ලළුම වමීකරණ අලුත් ලෆිසයළල්, වශ ෙවේලළල්,

S.21

ලළශනල ිතදුලි අලුත්ලෆිසයළල

S.22

ලළශනල යළ්,ත්රික අලුත්ලෆිසයළල ( Mechanical)

S.23

ුමලී ෑදනම / ක්,බදු ෑදනම මත ලළශන වෆෑීමම
ෙලනත්

සකොන්සේසි
1. ලියළෑදිංචි වෆෑුම් කරුල්,ප අමතරල ෙලනත් රාලය්,ෙග්, මි ගණ්, කෆදී.ේ  අයිිරය
රව් ෑළදන කමිටුල වුරයඩ
2. ි,යමිත අලවහථළල්,ලදී මි ගණ්, ඉදිරිෑත් ෙන කරන ෙශෝ ි,යමිත ේ,ළලප ාළ්ඩද
ෙන වෑයන ෙශෝ මි ගණ්, ඉදිරිෑත් ිරරීේ දී ෙක ්,ෙද්ි, ෙන පිලිෑදින වෆෑුම් කරුල්,ෙග්
ලියළෑදිංචිය පූර්ල දෆනු් දීමිර්, ෙත රල අලංගු කරනු ෆෙබ්ඩ
3. අයදු් ෑත් බශළන කලරෙේ ල් ෑව ඉශෂ ෙකෂලෙර් 2017 ලර්ය වදශළ වෆෑුම් කරුල්,
ලියළෑදිංචි ිරරීම යනුෙල්, වදශ්, කෂ ුමුරයඩ
4. ලියළෑදිංචි ී.ම වදශළ ාළ්ඩද වෆෑුම්  වශ ෙවේලළල්, සකකප ලෆිස ගණන්ස ඉ්,ලු්  කර්,ේ,
න්  ඒ වදශළ ෙලන ෙලනම අයදු් ෑත් ඉදිරිෑත් කෂ ුමුරයඩ
5. 2017 ලර්ය වදශළ ෙමම කළර්යළයප ඉශත වදශ්, ාළ්ඩද ශළ ෙවේලළ වෆෑීමම වදශළ ලියළෑදිංචි
ී.මප අේල්සළ කරන වෆෑුම් කරුල්, ඒ වදශළ අලය ලියිතලි රුඩ 200ඩ00 ක මුද්ස ෙගලළ
කනළධිෑිර කළර්යළෙය්, බළගත ුමුර අතර සම ලියිතලි 2016/ඩඩඩ11ඩඩ/ඩඩ13 දින ි,ප 2016/ඩ12ඩ/
13ඩඩඩදින ද්සලළ ෙෑඩලඩඩ9.00ඩඩ ි,ප ෑඩලඩ2.30ඩඩද්සලළ ි,ුමත් කරනු බයි
6. ි,යලුම වෆෑුම්  ශළ ෙවේලළල්, වදශළ ෙල්, ෙල්, ලෙය්, අයදු් ෑත් ඉදිරිෑත් ක ුමුර අතර
ලියළෑදිංචි ගළවහුර ලෙය්, රුඩ1000ඩ00 ක මුද්ස ශළ ආෑසු ෙගලනු බන රුඩ 5000ක
තෆ්,ෑුරල්ස ෙමම කළර්යළයප ෙගලළ සම ුමිතතළ්,ි,ය්,ින පිපෑත් ද වමග අයදු් ෑත්
2016/ඩ12ඩ/ඩඩ13ඩ දින ෑඩලඩ 2ඩ30 ප ෙෑර කනළධිෑිර කළර්යළෙේ රව් ෑළදන අංයප ෙගනිතත්

ාළරදීම ෙශෝ කනළධිෑිර ේ,ක් ප කනළධිෑිර කළර්යළයප ෙක ෂඹ 01 යන ලිපිනයප ලියළෑදිංචි
තෆෑෆේ, ෙය මු ිරරීම ෙශෝ ි,දුකෂ ශෆකඩ
7. වෆෑුම්  ශළ ෙවේලළල්, වදශළ අත්ිරකළර්  මුද්, ෙන ෙගලන අතර ෙගී.්  කරනු බ්,ේ, ාළ්ඩද
ෙශෝ ෙවේලළල්, වෆෑීමෙම්, ෑසුලයඩ ඒ වදශළ දින 30 ක කළ ී.මළල්ස බළදිය ුමුරයඩ
8. අදළෂ ඉ්,ලු් කරුප දුරකථන ෙශෝ ෙලනත් ව්,ි,ේ,දන ෑශසුක්  ිරබිය ුමුරයඩ
9. ලයළෑළර ලියළෑදිංචි ිරරීේ  වශිරකෙේ පිපෑත්ස ලියළෑදිංචිී.ේ  අයදු් ෑත වමග සිතය ුමුරයඩ
10. ාළ්ඩද ශළ ෙවේලළල්, කළර්ය්සමල වෆෑීමමප අලය මළනල ශළ ො ිරක ව් ෑත් ඇිර බලප
වළ්සෂි ඉදිරිෑත් කෂ ුමුරයඩ
11. ාළ්ඩද ශළ ෙවේලළල්, වෆෑීමම වදශළ ආයතන ශළ පුද්ගයි්, ිති,්, තම්, බළ ඇිර පුහුණුල ශළ
ෑපුරුද්ද වනළථ කරන ලියිිතලිද ඉදිරිෑත් ක ුමුරයඩ
12. ලෆිසදුර ිතමී.ම - රව් ෑළදන අංය 0112 354 374
0112 354 348

ජනාධිපති සේකම්
ජනාධිපති කාර්යාය
සකොෂඹ 01

