
 

1 
 

 

සංවර්ධන ලලොතරැයි මණ්ඩලය 
මුදල් අමොතොංශය 

2023 වර්ෂය සඳහො සැපයුම්කරුවන්/ලකොන්රොත්කරුවන් ලියොපදංචි කිරීම. 

2023 වර්ෂය සඳහා මෙෙ ආයතන යට භාණ්ඩ හා මසේවා සැපයීෙ හා සිවිල් ම ාන්ත්රාත් වැඩ ඉටු කිරීෙ මවනුමවන්ත් 

සැපයුම් රුවන්ත්/ම ාන්ත්රාත් රුවන්ත් ලියාපදිංචි කිරීෙට ඒ පිළිබඳව  ැෙැත්තක් දක්වන පිළිගත් සැපයුම් රුවන්ත්/ 

ම ාන්ත්රාත් රුවන්ත් මවතින්ත් අයදුම්පත්  ැඳවනු ලැමේ.

     02.ලියාපදිංචි වීෙට අමේක්ෂා  රන එක් එක් සැපයීම් විෂයයන්ත් පහත දක්වා ඇති අතර එෙ එක් විෂය ට අදාල ආපසු 

මනාමගවන ලියාපදිංචි ගාසේුව රු.575.00 කි. (වැට් බඳු සහිතව) කි. එෙ ලියාපදිංචි ගාසේු එක් එක් සැපයීම් අයිතෙය සඳහා  

මවන මවනෙ මුදලින්ත් පෙණක් මගවිය යුු අතර එක් එක් අයිතෙය  සඳහා මවන මවනෙ අයදුම්පත් නිකුත්  රනු ලැමේ. 

 03.මම් සඳහා වන අයදුම්පත් 2022.12.09  සිට 2022.12.28  දන දක්වා පෙණක් නිකුත්  රනු ලබන අතර ලියාපදිංචි වීමම් 

අයදුම්පර මෙෙ ආයතනමේ ප්රසම්පාදන අිංශමයන්ත් සැපයුම් රුමේ/ම ාන්ත්රාත් රුමේ ඉල්ීම් ලිපියක් ඉදරිපත් කිරීෙ ෙගින්ත් 

ලබාගත හැ . 

අයිතම 

අංකය 

භොණ්ඩ හො ලසේවො සැපයීම් ශිර්ෂය/අයිතමය

01.  ාර්යාීය ලිපිද්රවය සැපයීෙ

02.  ාර්යාීය ගෘහ භාණ්ඩ සැපයීෙ (වාමන්ත්  බඩ්/මම්ස/පුටු යනාදී භාණ්ඩ සැපයීෙ)

03. 
 ාර්යාීය උප රණ සැපයීෙ(ගණ  යන්ත්ර මරෝනිමයෝ සේ ෑන්ත් අනු පිටපත් FAX යන්ත්ර ඡායා පිටපත් යන්ත්ර යනාද 

උප රණ)

04.  ාර්යාල උප රණ හා ගෘහ භාණ්ඩ නඩත්ු හා මසේවා කිරීෙ 

05. පරිගණ  යන්ත්ර, ප්රින්ත්ටර්, UPS,SCAN යනාදී  ාර්යාල උප රණ වර්ග සැපයීෙ

06. පරිගණ   යන්ත්ර, මුද්රණ යන්ත්ර හා මවනත් පරිගණ  උප රණ වර්ග මසේවා කිරීෙ හා අලුත් වැඩියා කිරීෙ 

07. ඡායාපිටපත් යන්ත්ර කුී පදනෙ ෙත සැපයීෙ

08. 

i.  මසේව  පුහුණු වැඩසටහන්ත් සඳහා සම්පත් දාය ත්වය සැපයීෙ

.  ාර්ය ෙණ්ඩල විෂයානුබද්ධ පුහුණු වැඩසටහන්ත් මසේවා සැපයීෙ. 

iii. ාර්ය ෙණ්ඩල  බාහිර පුහුණු වැඩසටහන්ත් ( Out Bound Trainings Programs ) සැපයීම් මසේවා

09. පානීය ජල මබෝතල් සැපයීෙ 

10. මුද්රණ මසේවා සැපයීෙ (සියළුෙ සාොනය මුද්රණ  ටයුු, සඟරා ආදී) 

11. වාර්ි  වාර්තා නිර්ොණය හා මුද්රණය  ර සැපයීෙ

12. 
පරිගණ  ලිපිද්රවය සැපයීෙ (Ribbon /N.C.R. 2 ply and 3 ply computer sheets ,etc. /USB/ CD/DVD/Cartridge/ 

Toner)

13. පරිගණ  ජාල රණ සැපයීෙ

14. භාෂා පරිවර්ථ  මසේවා සැපයීෙ (සිිංහල/මදෙළ/ඉිංග්රීසි) 

15. බදු ගණනය කිරීම් උපමද්ශන මසේවා සැපයීෙ 

16. පරිගණ  පද්ධති ස සේ  ර සේථාපනය කිරීෙ සඳහා වූ උපමද්ශන මසේවා 

17. අබලි ය ඩ හා තහඩු, ඉවතලන ටයර්/ටියුේ මිලදී ගන්ත්නන්ත් 

18. අබලි ේලාසේටික්, අබලි පරිගණ  හා උපාිංග මිලදී ගැනීෙ 

19. CCTV  ැෙරා සවිකිරීෙ, නඩත්ුව, අළුත්වැඩියා කිරීෙ

20. භාවිතමයන්ත් ඉවත් තරන  ඩදාසි සහ අවලිංගු  රනලද ටි ට්පත් මිලදී ගැනීෙ 

21. විෂබීජහරණ ද්රවය සහ මසෞඛ්ය ආරක්ිත ද්රවය සැපයීෙ.(Sanitizer, Face Mask, Hand Wash)

22. 
අමලවි ප්රවර්ධන අයිතෙයන්ත් සැපයීෙ ( ැේ /ම ෝේප/ ටී ෂර්ට් /  ැල් ුමල්ටර්/ඔරමලෝසු /කුඩ වර්ග යනාදය 

 ැමනාපි,උදයාන කුඩ, වැහි බා සැපයීෙ)

23. කුී/බදු පදනෙ ෙත කුඩා හා විශාල ප්රොණමේ දැන්ත්වීම් ප්රචාර  පුවරු සැපයීෙ ඉදකිරීෙ  (Hoardings)

24. ප්රදර්ශන  ටයුු සඳහා මවළඳ කුටි ප්රදර්ශන කුටි සෑදීෙ 

25. වාහන හා අමලවි කුටි සේටි ර් කිරීෙ,මලාතරැයි අමලවි කුටි සන්ත්නම් කිරීෙ

26. මරද බැනර් මුද්රණය හා ඩිජිටල් මුද්රණ මසේවා සැපයීෙ

27. රූපවාහිනී/ගුවන්ත් විදුලි ප්රචාර  දැන්ත්වීම් නිෂේපාදනය  ර සැපයීෙ (Production House) 

28. ප්රචාරණ (දැන්ත්වීම්) මසේවා සැපයීෙ නිමයෝජිතයින්ත් (Tv,Radio,Press,Outdoor) ප්රචාරණ සිං ල්පන නිර්ොණය

29. ොධය මිලදී ගැනීෙ (Media Buying)

30. රූපවාහිනී වාර්තාෙය වැඩසටහන්ත් නිර්ොණ රුවන්ත්, මටලි නාටය නිෂේපාද යන්ත්
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31. වීඩිමයෝ රණ,  ැෙරා රණ මසේවා සැපයීෙ 

32. ඡායාරූප ලබා ගැනීෙ හා මුද්රණය  ර සැපයීෙ 

33. මවළඳමපාළ සමීක්ෂණ ඉටුකිරීමම් හා මෙමහයවන ආයතන

34. 
උත්සව  ළෙණා රන ආයතන (Out Door Events Management) (උත්සව සිංවිධානය කිරීෙ/අදාල උප රණ කුී 

පදනෙ ෙත සැපයීෙ/අවශය මිනිසේ බලය සැපයීෙ)

35. 

i.ඩිජිටල් ප්රචාරණ  ටයුු හා සොජ මවේ අඩවිවල ප්රචාරණය කිරීෙ සඳහා නිර්ොණ සිං ල්ප ඉදරිපත් කිරීෙ හා ඩිජිටල් 

දැන්ත්වීම් නිෂේපාදනය කිරීෙ

ii.ඩිජිටල් ප්රචාරණ  ටයුු වලට අදාල ප්රචාර  දැන්ත්වීම්,සොජජාලා හා මවේ අඩවිවල ප්රචාරණය කිරීෙ,පසුවිපරම් කිරීෙ, 

 ළෙණා රනය හා යාවත් ාීන කිරීෙ.

iii.ම ටි  ාීන ඩිජිටල්   ටයුු සඳහා සොජ ොධයජාලා ුල සක්රීය මසේවා සම්බන්ත්ධතා පවත්වාමගනයනු ලබන ඉහල 

පරිශීල යන්ත් සහිත පුද්ගලයන්ත් /ආයතන (YouTube, Facebook, Instagram, etc.Channels)  ාර්යය පැවරුම් පදනෙ ෙත 

සහ දදනි  මගවීම් පදනෙ ෙත මසේවා සැපයීෙ. 

36. වාහන වායු සමී රණ පද්ධති  අලුත් වැඩියාව 

37. වාහන විදුලි පරිපථ හා ආශ්රිත  අලුත්වැඩියා   ටයුු කිරීෙ 

38. වාහන ටින්ත් රින්ත් හා මේන්ත්ටින්ත් වැඩ ඉටු කිරීෙ 

39. වාහන වල එන්ත්ජින්ත්  අලුත්වැඩියා කිරීෙ 

40. වාහන වල ගියර් මපට්ටි  අලුත්වැඩියා කිරීෙ

41. වාහන වල දුනු /තිරිිංග පද්ධති/සසේමපන්ත්ෂන්ත් පද්ධති/ක්ලච් පද්ධති  අලුත්වැඩියා කිරීෙ 

42. වාහන ටින්ත්ටඩ් කිරීෙ/වින්ත්ඩ්සේක්රීන්ත් සැපයීෙ හා සවි කිරීෙ

43. වාහන වල ටර්මබෝ පද්ධති මසේවා කිරීෙ හා  අලුත්වැඩියා කිරීෙ

44. වාහන මසේවා කිරීෙ

45. වාහන වල ටයර් හා ටියුේ සැපයීෙ/ බැටරි සැපයීෙ හා නඩත්ු මසේවා කිරීෙ

46. වාහන මසේවා කිරීෙ( ) 

47. වාහන කුෂන්ත් කිරීෙ, ාපට් වර්ග සැපයීෙ 

48. කුී පදනෙ ෙත  ාර්,වෑන්ත්,මලාරි රථ සැපයීෙ

49. මගාඩනැගිලි විදුලි රැහැන්ත් ඇදීෙ හා විදුලි අලුත්වැඩියා  ටයුු ඉටු කිරීෙ

50. මගාඩනැගිලි වායුසමී රණ හා අළුත්වැඩියා මසේවා සැපයීෙ

51. මගාඩනැගිලි ඉදකිරීම් ම ාන්ත්රාත් රුවන්ත් (CIDA ලියාපදිංචිය සහිත) 

52. 
සුළු පරිොණමේ අලුත් වැඩියා හා නඩත්ු  රන්ත්නන්ත්(CIDA ලියාපදිංචි රහිත) මගාඩනැගිලි පින්ත්තාරු කිරීෙ, 

නාන ාෙර/ජලනල උපාිංග සවිකිරීෙ, ටයිල් කිරීෙ,ආදී  ටයුු ඇුළුව 

53. වරලත් ගෘහ නිර්ොණ ශිල්ී මසේවා සැපයීෙ

54. වරලත් ඉිංජිමන්ත්රු(සිවිල්/විදුලි) මසේවා සැපයීෙ

55. නීති උපමද්ශන මසේවා සැපයීෙ (වයාපාරි  නීතිය/ ම් රු නීතිය)

56. ප්රොණ සමීක්ෂණ මසේවා සැපයීෙ

 

  ප්රසම්පාදන අිංශය විසින්ත් නිකුත්  රනු ලබන අයදුම්පත නිසිපරිද සම්ූර්ණ ම ාට 2022.12.30 මවනි දනට මපර 

සභොපති,සංවර්ධන ලලොතරැයි මණ්ඩලය,අංක:356,ආචොර්ය ලකොල්ින් ආර් ද සිල්වො මොවත,යූනියන් ලපලදස,ලකොළඔ 

02. ලිපිනයට ලියාපදිංචි තැපෑල ෙගින්ත් එවීෙ මහෝ මෙෙ  ාර්යාීය ප්රසම්පාදන අිංශයට බාර දීෙ සිදු  ල   හැ . අදාල 

සැපයුම් රු සොගෙක්/හවුල් වයාපාරයක් /තනිපුද්ගල/වයාපාරයක් මලස ලියාපදිංචි  ර තිබිය  යුු  අතර එෙ 

ලියාපදිංචි සහති මේ සහති   ල ඡායාපිටපතක් අයදුම්පත සෙඟ ඉදරිපත්  ල යුුය. අයදුම්පත් බහා එවන 

ලිපි වරමේ වම්පස ඉහළ ම ළවමර්  

“2023 වර්ෂය සඳහො සැපයුම්කරුවන්/ලකොන්රොත්කරුවන් ලියොපදංචි කිරීම” 

යනුමවන්ත් සඳහන්ත්  ලයුුය. මම් පිළිබඳ වැඩිදුර මතාරුරු දු.අ. 076-3162426, 076-9475871 යන දුර ථන අිං  

වලින්ත් ලබාගත  හැකිය. 

සභොපති/ප්රධොන ිධොයක නිලධොරී 

සංවර්ධන ලලොතරැයි මණ්ඩලය 

අංක:356,ආචොර්ය ලකොල්ින් ආර් ද සිල්වො මොවත, 

යූනියන් ලපලදස,ලකොළඔ-02 

දුරකතන අංකය :- 011-4824856 

ලවබ් අඩිය      :- www.dlb.lk 

http://www.dlb.lk/

