
(අ) භාණ්ඩ සැපයීම්  

1 ගෘහ භාණ්ඩ  
1.1 දැවමය ගෘහ භාණ්ඩ (කාර්යාල ගෘහ භාණ්ඩ / දේශන ශාලා ගෘහ භාණ්ඩ / පුස්තකාල ගෘහ භාණ්ඩ) 

1.2 වාදේ ගෘහ භාණ්ඩ (තට්ටු ඇදේ ඇතුළත්ව) 

1.3 ෆයිබර් ග්ලාස් සහ ප්ලාස්ික්  ගෘහ භාණ්ඩ 
1.4 නාම පුවරු (දැවමය, ප්ලාස්ික් සහ දලෝහ) 

2 කාර්යාල සහ අනෙකුත් උපකරණ 

2.1 ඡායා පිටපත්යේර , ඩුප්ිදකිේ යේර,  මුද්රණ යේර , ෆැක්ස්  යේර , ගණක යේර 
2.2 ශ්රවය දෘශය පපකණණ සහ අමතණ දකාටස් - බහු කාර්ය ප්රදෂප්ණ යේර සහ ිණ, සුහුරු පේි කාමණ 

පපකණණ ( Smart Classroom Equipment), මහජන ඇමතුම් පේධි ( Public Address System), සහ 
ශබ්ද විකාශන පේධි (Sound System) යනාදිය 

2.3 ඡායාරුප පපකණණ  (කැමණා, වීඩිදයෝ කැමණා සහ අදනකුත් අමතණ දකාටස්) 
2.4 සේිදේදන පපකණණ ,දුණකථන, Intercom පේධි සහ PABX පේධි 
2.5 වායු සමිකණණ සහ VRV පේධි 
2.6 විදුි පපකණණ (ශිතකණණ ,අධි ශිතකණණ, දණදි දසාදන යේර, රුපවාහිි, විදුි පංකා,අවේ, වැකුයුම් 

(Vacuum) ක්ිනර් යනාදිය  
3 පරිගණක  සහ උපාාංග 
3.1 පරිගණක ,ලැප්දටාප් සහ ජාල සම්බේීකාණක පරිගණක (Server) 
3.2 මුද්රණ යේර, ස්කෑනර්(Scanner), UPS සහ පරිගණක අශ්රිත  සියළුම අමතණ දකාටස් 
3.3 ජාලගත කිරිම් හා ජාලගත කිරීදම් පපකණණ සහ අමතණ දකාටස් 
3.4 ආණක්ිත කැමණා පේධි (CCTV) 

4 රසායොගාර උපකරණ 
4.1 සාමානය ණාසායනාගාණ පපකණණ හා පපාංග 
4.2 වවදය, ජීව වවදය සහ දේත වවදය පපකණණ හා පපාංග 
4.3 විදුි හා විේයුත් ඉංජිදේරු, කාර්මික සහ සිවිල් ණසායනාගාණ පපකණණ හා පපාංග 
5 රසායනික ද්රව්ය හා  රසායොගාර ිදුරු  ාා්ඩ හා උපාාංග 
5.1 සාමානය  භාවිත ණසායික ද්රවය - කෘමිනාශක , වල්නාශක , විශබීජ නාශක හා පවිරකාණක ද්රවය  
5.2 පරීක්ෂණාගාණ ණසායික ද්රවය, Reagents සහ Kits 
5.3 පරීක්ෂණාගාණ විදුරු උපකරණ හා පපාංග 
5.4 ෆාමසියුිකල් අයිතමයේ (සැිටයිසර්, ග්ලවුස් ,  PPE කිට්ටස් සහ මුහුණු ආවණණ )  
6 ව්ැඩබිම් උපකරණ හා ආම්පන්ෙ 

7 ක්රීඩා උපකරණ 
7.1 ක්රීඩා පපකණණ 
7.2 ක්රීඩා ඇදුම් හා සපත්තු 
7.3 පිහිණුම් තටාක පපකණණ හා පවිරතා ණසායික ද්රවය 

8 ආපෙශාලා උපකරණ හා අමතර උපාාංග 
8.1 මුළුතැේදගයි පපකණණ - ගෑස් ිප්, ගෑස් පදුේ ,ණයිස් කුකර්, ගෑස්/ විදුි ණයිස් ස්ිමර්, දබායිදල්රු, 

දක්තල් සහ අදනකුත් වීදුි  පපකණණ 
8.2 ආපනශාලා පපකණණ - Hot cupboard, Bain Marie සහ අදනකුත්  පපකණණ 
9 ලිපිද්රව්ය  

9.1 ඡායාපිටපත් කඩදාසි,දණෝිදයෝ කඩදාසි , පරිගණක මුද්රණ කඩදාසි , ටයිපිේ කඩදාසි යනාදිය 

9.2 ඡායා පිටපත්යේර , ඩුප්ිදකිේ යේර,  මුද්රණ යේර  හා ෆැක්ස්  යේර සඳහා  දටෝනර් කාට්ටරිජ් හා 
රිබේ  (Toner, Cartridge and Ribbon) 

9.3 පරිඝණක ආශ්රිත ිපිද්රවය - Continuation Sheets 
9.4 මැග්නික් වයිට්ට දබෝඩ්, බ්ලැක් දබෝඩ් හා ග්රීේ දබෝඩ් ආදිය 

9.5 අදනකුත් සියලූම වර්ගදේ ිපිද්රවය   

10 නරදි ව්ර්ග, තිරනරදි රබර් /නලදර් නිෂප්ාදෙ සහ ප්ලාස්ික් ාා්ඩ 

10.1 ිල ඇදුම් සඳහා දණදි වර්ග  



10.2 ිණදණදි, දණෝලර් බ්ියිේඩ්ස් හා අභයේතණ අලංකාණ කණන අයිතම ( මැසීම සහ සවිකිරිම් සමඟ) ,කුෂේ 
වැඩ , බුමුතුරුණු 

10.3 සපත්තු (සමානය), ආණක්ෂක සපත්තු ,වැහි කබා ආදිය  

10.4 දමට්ටට  සහ දමට්ටට කවණ 
10.5 බුරුසු ,දකාසු , ඉදල්,දකාහු පාපිසි, ණබර් පාපිසි, පවිරතා පපකණණ 

10.6 ප්ලාස්ික් භාණ්ඩ - (කූඩ ,දබ්සම් , කසල බදුේ යනාදිය) 

11 නගාඩෙැගිලි ද්රව්ය  හා ිදුරලි උපාාංග  
11.1 දැව - දේශීය හා ආනයික  
11.2 බිත්ි ආදල්පන, තීේත හා අදනකුත් ද්රවයයේ 
11.3 සියළුම දගාඩනැගිි ද්රවය (ගදඩාල්, වැි හා ගල් යනාදිය) 
11.4 පදයාන අලංකණණ ද්රවය හා පපකණණ (මල් දපෝ්චි,, පැළ , දගාම , දකාහුබත්, දපාදහාණ , හුඹස්මැි 

ආදිය) 

11.5 විදුි පපාංග - වයර් සහ දක්බල් , සියළුම වර්ගදේ ස්වී් ,බල්බ්, දවෝක් වර්ග සහ විදුිය සැපයීම සඳහා 
භාවිතා වන සියළුම අයිතමයේ 

12 ව්ාහෙ අමතර නකාටස් සහ උපාාංග 
12.1 සියළුම වර්ගදේ වාහන සඳහා ටයර්, ියුබ්, බැටරි 
12.2 ණථවාහන අමතණ දකාටස් හා  අදනකුත් උපාාංග   

 (ආ) නස්ව්ා සැපයීම 

1 කාර්යාලීය උපකරණ, ගෘහ ාා්ඩ , රසායොගාර හා වව්දය උපකරණ , ව්ැඩබිම් උපකරණ හා 

අනෙකුත් උපකරණ අලුත්ව්ැඩියාව්  හා ෙඩත්ු කිරීම 
1.1 පරිගණක, මුද්රණ යේර, බහුමාධය ප්රක්දෂප්ණ යේර සහ අදනකුත් පපාංග අුතත්වැඩියා කිරීම 

1.2 ඡායා පිටපත් ඩුප්ිදකට්ට යේර අුතත්වැඩියා කිරිම 
1.3 වායු සමීකණන අුතත්වැඩියා කිරිම 

1.4 ශිතකණණ හා අධි ශිතකණණ අුතත්වැඩියා කිරිම 

1.5 ලීබඩු අුතත්වැඩියා කිරිම  

1.6  කුෂේ පුු අුතත්වැඩියා කිරිම සහ කුෂේ කවණ සවිකිරිම 

1.7 ෆයිබර් ග්ලාස් පුු , දම්ස අුතත්වැඩියා කිරිම 

1.8 ණසායනාගාණ පපකණණ හා වවදය පපකණණ අුතත්වැඩියා කිරිම හා නඩත්තු කිරීම 
1.9 වැඩ බිම් පපකණණ අුතත්වැඩියා කිරිම හා නඩත්තු කිරීම 
2 සියළුම ව්ර්ග ව්ල නමෝටර් රථ අලුත්ව්ැඩියා සහ නස්ව්ා සැපයීම 
2.1 සියළුම වර්ගදේ ණථවාහන දස්වා සැපයීම  (Serves Station) 
2.2 සියළුම වර්දේ  ණථවාහන අුතත්වැඩියා  කිරීම (විදුි හා කර්මික) (අයදුම්පදත් ඇමුණුම 1හා2) 
2.3 සියළුම වර්ගදේ ණථවාහන වායු සමීකණන අුතත්වැඩියා කිරීම (අයදුම්පදත් ඇමුණුම 3) 

2.4 සියළුම වර්ගදේ ණථවාහන ිේකරිේ කිරීම හා පිේතාරු කිරීම (අයදුම්පදත් ඇමුණුම 4) 
2.5 සියළුම වර්ගදේ ණථවාහන කුෂේ කිරීම   
3 ව්ාහෙ කුලී පදෙම මත ලබා ගැනිම 
3.1 වායු සමීකණන ණහිත බස් (ආසන 26 සහ 56) , වෑේ ,දලාරි 
3.2 වායු සමීකණන සහිත බස් (ආසන 26 සහ 56), වෑේ ,දලාරි  
3.3  කාර්මික  දදෝෂ සහිත වාහන  ඇදදගන යාමට ආපදා ණථ 
3.4 ගිලේ ණථ දස්වා 
3.5 සුද ෝපදභෝගී දමෝටර් ණථ - රියදුරු සහිතව / ණහිතව 

4 මුද්රණ කටුතු 
4.1 සාමානය මුද්රණ කටයුතු (දපාත්,ජර්නල් ,සඟණා,අදනකුත් මුද්රණ කටයුතු ) 

4.2 දලජර් දපාත් මුද්රණය සහ හාර්ඩ් බයිේඩිේ  දයදීම 

4.3 මුද්රණ කටයුතු සදහා වන පිු සැකසීදම් කටයුතු (Art Work and Designing ) 

4.4 මුද්රණය කණන ලද පරිගණක පිටපත් (කාබේ පිටපත් මත මුද්රණය කිරීම) 
4.5 පුස්තකාල දපාත්  බැදිම 



5 උත්සව්  සාංිදධායක, උත්සව් කළමණාකු ව්න්නේ නස්ව්ා සැපයීම හා උත්සව් ාා්ඩ කුලියට සැපයීම 

5.1 සම්මේරණ පුහුණු වැඩ සටහත් හා වැඩමුළු පැවැත්විය හැකි ස්ථාන / දහෝටල් 

5.2 දකි නාටය හා විඩිදයෝ ූපපගත කිරීම හා ිෂප්ාදනය කිරීදම් දස්වය  

5.3 ශබ්ද විකාශන යේර ,LED  ිණ කුියට සැපයීම  

5.4  මල් සැණසිි 

5.5 පත්සව භාණ්ඩ කුියට සැපයීම (වාදේ/ ප්ලාස්ික් පුු, Tent, Hut යනාදිය) 

5.6 බැනර් හා පසුතල ිර්මාණ කටයුතු 

5.7 පත්සව සදහා ආහාණ පාන හා දක්ටරිේ  දස්වා සැපයීම   

5.8 පත්සව  සංවිධාන කළමණාකණන දස්වා සැපයීම 

6 මිනිස් ශ්රමය (කම්කු ) 

6.1 පුහුණු කම්කරුවත් 

6.2 නුපුහුණු කම්කරුවත් 

6.3 Caretaker දස්වා  

7 කසළ ඉව්ත් කිරීම 

8 නේයන් හා කෘමීන් මර්ධෙ නස්ව්ා සැපයීම   

9 ඇුරම් පිරිසිුර  කිරීනම් නස්ව්ා සැපයීම   

10 ව්ෘන්ීය නස්ව්ාව්න් - නිති , මුළය ,සැළුමම් ිල්පි,ඉාංිනනන්ු ,මිුමම් නස්ව්ා සැපයීම   

11 උපාධිනලෝගු මැසිම හා උපාධි garland සකස් කිරිම 

12 ඡායාු ප ිල්පින් - උපාධි ප්රදානෙෝත්සව්ය / සහතික ප්රදානොත්සව්ය යොදිය 

13 ගිණි නිිදනම් උපකරණ නස්ව්ා හා ෙඩත්ු කටුතු සැපයීම   

14 ාා්ඩ හා න්ඛෙ ප්රව්ාහණය කිරීම (Courier Service) 
 (ඇ) ඉදිකිරිම් නඩත්තු 

1 සිවිල් ඉදිකිරිම් (අදාල (CIDA) ියාපදිංචි,ය අවශයය දේ. 
1.1 දගාඩනැගිි ඉදිකිරිම්/ අුතත්වැඩියා කිරිම්/ වැඩිදියුනු කිරිම් 

1.2 ඉදිකිරිම් පපකණණ, යේර ූතර කුියට ගැිම 
  මාර්ග කටයුතු/ගල් කීල ඇිරිම , අුතත්වැඩියා කිරිම්/ නඩත්තු කිරීම 

1.4 ජල සැපයීම් , ජලනල කටයුතු/ වැහි පීළි 
1.5 විදුි කාර්මික කටයුතු / අුතත්වැඩියා කිරිම්/ නඩත්තු කිරීම 
1.6 කාර්මික කටයුතු / අුතත්වැඩියා කිරිම්/ නඩත්තු කිරීම 
1.7 ඇළුමිියම් වැඩ, ඇළුමිියම් ආවණණ  හා  Roof work 
1.8  ලී වැඩ සහ ගෘහභාණ්ඩ සකස් කිරිම 
1.9 අභයයේතණ ගෘහ  අලංකණණය (Sound proofing work / කර්ටේ සවි කිරීම,  බුමුතුරුණු ඇිරිම සහ 

බිත්ි කබඩ් සවි කිරිම 
1.10  Earth Work 
2 ගස් කපා පගුල්වා ඉවත් කිරීම  
3 ගෑස් නල අුතත්වැඩියාව  

4 පුු විවීම (දේවැල් හා ප්ලාස්ි ක්) 

5 දපදදර්රු වැඩ ,වඩු වැඩ  , පිේතාරු කටයුතු ,වෑල්ඩිේ වැඩ හා කම්මල් වැඩ වැි අදනකුත් මානව 
සම්පත් දස්වා 

 

 

 

 

 


