
ද�� පළා� සභාව 

2019 ව�ෂය සදහා සැප��ක�ව� සහ ෙක���ා�ක�ව� �යාප�ං  !"ම. 
2019 ව�ෂය සදහා ද�� පළා� සභාෙ% &ය'ම අමාත*ාංශ /ෙදපා�තෙ��-/ආයතන වලට අවශ*,3ව*,උපකරණ 

සහ ෙස7වාව� සැප8ම හා ඉ�!"� සදහා �යාප�ං  :මට කැම; රාජ* සංස්ථා/රජයට පවරාග� ෙවළඳ ආයතන/ 

ෙපABග�ක ව*ාපාර/ සැප��ක�ව�/ Cෂ්පාදකD� /ෙබදාහF�න� සහ ඉ�!"� වැඩ සදහා 

ෙක���ා�ක�ව�ෙග� අයH�ප� කැදවI ලැෙJ. 

  

01). ෙක���ා�ක�ව� �යාප�ං  !"ම. 

LHLක�  

I). ද�� පළා ෙ� ස්�ර ප�ං� ෙක���ා�ක�ව�ට සහ පළාත �ල ස්ව�ය ව!ාපාර ෙහ" ශාඛා ආයතන 

පව�වාෙගන යන ෙක���ා�ක�ව�ට ෙක���ා� සදහා (යාප�ං� )ය හැ+ අතර “ඉ�!"� සදහා සෑම 

ෙක���ා�ක�ෙවOම ඉ�!"� ක�මා�ත සංව�ධන අQකාFය“(CIDA) ආයතනෙ2 (යාප�ං� 3 45ය 

6�ය.(අය78ප�ය සමග (යාප�ං� සහ:කෙ2 ;ටපත< ඉ�>ප� කළ 6�ය.) 

 02). සැප��ක�ව� �යාප�ං  !"ම. 

LHLක�  

I.)  2019 වCෂය සදහා ද�� පළා� සභාෙF රාජ! ආයතන සදහා Hව! උපකරණ , සැප68 හා   ෙසLවාව� 

සැපMම සදහා ව!ාපාර පව�වාෙගන යන සැප68ක�ව�ට ඒ සදහා (යාප�ං� )ය හැ+ අතර,ව!ාපාරය 

(යාප�ං� කර :Oය 6�ය.(අය78ප�ය සමග ව!ාපාර නාම (යාප�ං� සහ:කෙ2 ;ටපත< ඉ�>ප� කළ 

6�ය.) 

II.) ඔබෙR ව!ාපාරය පව�වාෙගන යාම සදහා :Oය 6� )ෙශLෂ බලප�ය< ෙහ" අවසර ප�ය< ෙFන8,එම 

බලප�ය , අවසර ප�ය ෙහ" (යාප�ං� සහ:කය අය78 ප�ය සමග ඉ�>ප� කළ 6�ය. 

III.) ආපන ශාලා පව�වාෙගන යාම සදහා මහ නගර සභා බල TෙUශයක න8 ,ආහාර පනතට අVWලව 
කට6� කරන බවට මහජන ෙසXඛ! පY<ෂකෙR සහ:කයද,TාෙUZය සභා බල TෙUශයක න8 ෙසXඛ! 
ෛවද! \ලධාYෙR සහ:කයද :Oය 6�ය. (අය78 ප�ය සමග ;ටපත< ඉ�>ප� කළ 6�ය) 

IV). සැප68 හා ෙසLවා ඇණ`8 සැපMමට අවශ! aල!මය හා අ\�� හැ+යාව� ඇ: බවට (bත සා<c 

සැපdය 6�ය. 

V.)  වැe බ7 ෙග3ම සදහා (යාප�ං� 3 ඇ�න8 ඊට අදාල (ය+ය)( වල ;ටප� ඉ�>ප� කළ 6�ය. 

  03.) අයH�!"ම හා �යාප�ං  !"ම. 

I.) \4 ප>�  සකස් කරන ලද අය78ප�  2018.09. 14   4ට 2018.11.15 �න ද<වා ද�� පළා� Tධාන 

ෙjක8 කාCයාලයට භාර�ය 6�ය.එ< ව!ාපාරය</ආයතනය< සදහා එ< අය78පත< පමණ< 

ඉ�>ප�කළ 6� අතර එ< අය78ප�ය< මl� අDතම ඕනෑම TමාණයO ඉ�Fප�කළ හැ!ය.එ< 

අdතමය< සදහා (යාප�ං� ගාස්� �. 300/- < බැl� ෙග)ය 6� අතර එය Tධාන ෙUක�,ද�� පළාත 

නo� Tධාන ෙjක8 කාCයාලෙ2 සරp ෙවත ෙහ" ද�� පළාත �ල ;q5 ඕනෑම TාෙUZය ෙjක8 

කාCයාලයකට ෙහ" ද�� පළා� සභාවට අය� අමාත!ාංශ ෙහ" ෙදපාCතෙ8��වකට ෙගවා (එන8 ද�� 

පළා� සභාව නo� ල7පත< \�� කළ හැ+ රජෙ2 පළා� සභා ආයතනයකට)  ල7පත< ලබා ගත 

6�ය.එම ලHපෙතW XU Yටපත අයH�ප�ය සමග එZය �-ය.  tදj ඇණ`ම+� ෙග38 කර�ෙ� න8 

ලබ�නා “Tධාන ෙUක�,ද�� පළාත“සහ ෙගවන කාCයාලය “ගාUල“ ය�න සදහ� කළ 6�ය. 

නැතෙහ�� (යාප�ං� ගාස්� Tධාන ෙjක8 නo� ලංකා බැං�ව, ගාjල ෙක�uව ශාඛාෙවq ඇ: l�8 

අංක 1587305 දරණ l�මට බැර කර >4e පත අය78 ප�ය සමග එ)ය 6�ය. 



II.) ෙක���ා�ක�ව� සදහා (යාප�ං� ගාස්� පහත ප>� ෙග)ය 6�ය.   

 (අ)  ෙක���ා� සහ ඉ�+Y8 සදහා අවශ! CIDA (යාප�ං� හා (යාප�ං� ගාස්� Tමාණය� ; 
         1. � . o(යන 02 ට අx ෙක���ා� සදහා  (C – 9)  - �. 1,000.00        
         2. � . o(යන 02 4ට � . o(යන 05 ද<වා (C – 8) (C-7) - �. 1,000.00             
         3. � . o(යන 05 4ට �. o(යන 10 ද<වා (C – 6)  - �. 2,000.00        
         4. � . o(යන 10 4ට � . o(යන 20 ද<වා (C – 5)  - �. 2,000.00    

III) Tධාන ෙjක8 කාCයාලෙ2 \ල ෙව{ අඩ)ය වන www.cs.sp.gov.lk W පළt ;uෙවq Tස8පාදනය 

යටෙ� සැප��ක�ව� හා ෙක���ා�ක�ව� �යාප�ං ය 2019  (Procurement           Suppliers and 
Constructers’ Registration – 2019)  මl� අය78ක�ව�ට අවශ! ෙත�ර�� හා අය78ප�ය ලබා ගැ�මට 

ෙහ" online �මය ඔස්ෙසLද (යාප�ං� )ය හැ+ය.   

 IV.) අය78ප� 2018.11.15 ෙව\ �න ප:ව 3.00 ට  ෙපර ලැෙබන ෙසL (යාප�ං� තැපෑෙල� 

ගණකාQකා"(සැප��), Tධාන ෙUක� කා�යාලය, එස්.එl දහනායක මාවත,ගාUල යන (;නයට එ3ම 

ෙහ" අ:� ෙගන)� ගණකාQකා" (සැප��) ෙවත භාර �ම ෙහ" කළ හැ+ අතර online �මයට ද 
(යාප�ං� )ය හැ+ය. 

 V.) අය78ප� බහාලන කවරෙ2 ඉහළ ව8 ෙකළවෙC “2019 සැප��ක�ව�/ෙක���ා�ක�ව� 
�යාප�ං  !"ම  “  යVෙව� සදහ� කළ 6�ය.                                                                                         

ෙවන� ෙක��ෙB& -: 

01. oල ගණ� කැද3ම, (යාප�ං� � සැප68ක�ව�ෙග� සහ ෙක���ා�ක�ව�ෙග� කරV ලබන 
අතර,ද�� පළා� සභාෙF අවශ!තාවය අVව (යාප�ං� ෙන�� 
සැප68ක�ව�ෙග�/ෙක���ා�ක�ව�ෙග� oල ගණ� කැද3ෙ8 අd:ය ද�� පළා� Tධාන ෙjක8 
ස� ෙF. 

02. (යාප�ං�ය සදහා ඉ�>ප� ෙකෙරන අය78ප�ය සලකා බලා සැප68ක�ව� සහ ෙක���ා�ක�ව� 
ෙවත ඇ: හැ+යාව� සහ �7�ක8 මත පමණ< එ�  අය78ක�ව� (යාප�ං� +Yෙ8 අd:ය හා ෙහL�� 
ෙන�ද�වා T:<ෙෂLප +Yෙ8 අd:ය ද�� පළා� Tධාන ෙjක8 ස�ය.  

03. (යාප�ං� කර ග�නා 4ය�ම සැප68ක�ව�ට/ෙක���ා�ක�ව�ට (යාප�ං� කළ බව (bතව දැV8 
ෙදV ලැෙ{. 

04. ය8 සැප68ක�ෙව�ෙR /ෙක���ා�ක�ෙව�ෙR ෙසLවය සැපMම ;�ගත ෙන�හැ+ මeටමට 7Cවල 
ත�වයක පව:�ෙ� න8 ෙහ" සැප68/ෙක���ා� කට6� +Yෙ8� ය8 වංචා සහගත �යාව< ෙහ" 
අ�oකතාවයක ෙය7න බවට තහ`� `වෙහ�� එම ආයතන අසා� ෙjඛනයට ඇ�ල� ෙක�ට o� 
ඉ�>යට සැප68ක�ව�/ෙක���ා�ක�ෙව� ෙලස ;�ෙන�ගැ�මට  කට6� කළ හැක.ඒ ;�බද � �Cණ 
අd:ය ද�� පළා� Tධාන ෙjක8 ස� ව�ෙ�ය. 

05. ව!ාජ (ය)( ඉ�>ප� කරo� භා�ඩ සැපMම< සදහා ෙහ" ෙසLවාව� සදහා (යාප�ං� වන ආයතන ෙහ" 
�Uගලd� ස8බ�ධෙය� දැ� �:මය ;යවර ගැ�මට කට6� කරV ලැෙ{. 

06.4ය�ම අය78ක�ව�ෙR �7�ක8,හැ+යාව� හා  ෙය"ග!තාවය� ;�බදව ප><ෂාවට ල<+Yෙම� 
අන��ව (යාප�ං�ය 47 කරන     බව කා� කව සලක�න. 

07.(යාප�ං� +Yෙ8 කට6� ස8බ�ධෙය� ය8 පැහැ�( +Yම< ෙවෙත�� 091- 4946368 / 091- 4944016 
/091- 4119011 7රකථන අංක ඇම¢ෙම� හා supply@cs.sp.gov.lk ෙහ" wasanthar@live.com යන E 
mail (;නයට  E mail ප `ඩය< එ3ෙම�  )ස්තර ලබා ගත හැ+ය. 

             �Yනය :        
Tධාන ෙUක�,  
Tධාන ෙUක� කා�යාලය, 
එස්.එl දහනායක මාවත, 
ගාUල.   ආ�.o ද ෙස�Dසා, 
     Tධාන ෙUක�, 
         ද�� පළාත. 

                                                                          �නය:- 2018.09.14                                                 
 
 



ද�� පළා� සභාව 

2019 සැප��ක�ව� සහ ෙක���ා�ක�ව� �යාප�ං  !"ම. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

අDතම 

අංකය 

අDතම Zසත්රය 

 01.කා�යාrය උපකරණ සැප8ම. 

01-01 කාCයාªය ª බx  උපකරණ සැපMම.(යකඩ,pලාස්5<,ෆdබC,MDF හා දැවo®) 

01-02 ඡායා ;ටප� ය��,ය�� (යන ය��,ෙර"\ෙය" ය��,ෆැ<ස් ය��,ෙFලාව සටහ� 

+Yෙ8 ය�� ,pෙල�ටC ය�� oල� ගැ�ම,බd��� ය��,ලැමෙ�5� ය��,සැල�8 

tHණ ය�� සැපMම. 

01-03 කැමරා ෙT�ෙජ<ටC,ආර<cත කැමරා,3�ෙය" උපකරණ හා ශ{ද )කාශන ය��, 

(°පවාq�,3±²/²3² ය��,ෙඩ< ය��,ෙep ෙරෙක"ඩC,ෙC�ෙය" හා ෙඩ<³ස්,qස් කැසe 

³ස් ආ�ය සැපMම. 

01-04 වා6සමන ය�� සැපMම. 

01-05 ප>ගණක ය�� සැපMම. 

01-06 පා පැ� සැපMම. 

01-07 ශ{ද )කාශන ය�� සැපMම. 

01-08 o\�ෙද"� උපකරණ. 

01-09 +�8 oV8 උපකරණ  සැපMම. 

01-10 l\ \වන උපකරණ සැපMම. 

01-11 පා�ය ජලය හා ජල  සැප6ම (ජල ෙපරන ) උපකරණ සැපMම. 

 02.කා�යාrය පාFෙභstක 3ව* සැප8ම. 

02-01 (; Hව! සැපMම හා පාසj උපකරණ සැපMම. 

02-02 ප>ගණක ය�� හා කාCයාªය ය�� පා>ෙභ"lක Hව! සැපMම.(�ස්කe ±²/²3² තැ5 

>බ�,ෙප� ´dF,ෙට"නC,කාµ>¶,pෙල�ටC ය�� කාµ>¶) 

02-03 රබC ·Hා,�න tHා , නාම �ව� හා දැ�38 �ව� සැක±ම හා සැපMම. 

02-04 කාCයාªය ස�පාර<ෂක Hව! සැපMම. 

02-05 පද<ක8,සම� :�ණ,සම� ඵලක හා �සලාන සැපMම. 

 03.කා�යාrය ෙස7වා සැප8ම. 

03-01 කාCයාªය tHණ කට6�,;��ර රාt +Yම හා දැ�38 �ව� ඇ�ම සහ සැක±ම.  

03-02 ප>ගණක , ඡායා ;ටප� ය�� ඇ�� කාCයාªය ය�� අ��වැ�යා +Yම හා නඩ�� +Yම. 

03-03 අභ!�තර 7රකථන ෙසLවා  හා ඇම�8 ෙසLවා  සැපMම හා අ��වැ�යා +Yම. 

03-04 කාCයාªය උපකරණ අ��වැ�යා හා නඩ�� ෙසLවා සැපMම. 

03-06 ප>ගණක ජාලගත +Yම, ප>ගණක මෘ7කාංග සකස් +Yම හා  සංවCධනය, සථ්ා;ත +Yම   හා 

උපෙUශා�මක ෙසLවා. 

03-07 ආර<ෂක ෙසLවා සැපMම. 

03-08 ස�පාර<ෂක ෙසLවා සැපMම. 

03-09 )7( උපකරණ හා )7( ජනක ය�� අ��වැ�යාව. 

03-10 \ල ඇ78 සහ ෙර� මැ±ෙ8 (:ර ෙර�,ෙවන�) ෙසLවා සැපMම. 

03-11 �º� V�º� ®ම සැප6ම.(ෙපදෙC�,වx කාCoක,)7( කාCoක) 

03-12 නCතන අංග වලට අදාල නCතන වස්�ාභරණ සැපMම. 

03-13 නCතන සහ සං»ත භා�ඩ අ��වැ�යා +Yම. 

03-14 ළද�ව�ට අවශ! Hව! සැපMම. 



 

 

අDතම 

අංකය 

අDතම Zසත්රය 

03-15 පෑස්�8 ,යකඩ හා ඇ�o\ය8 ආ¼ත ෙසLවාව�. 

03-16 °පලාවන! හා අ�ක8 පාඨමාලා සදහා උපකරණ සැපMම. 

03-17 ෙබ�dෙj� අ��වැ�යාව. 

03-18 pෙල�ටC ය�� අ��වැ�යාව. 

03-19 ප(ෙබ"ධනාශක ෙය�ෙ8 ෙසLවා සැපMම. 

 04. පාසU උපකරණ සැප8ම 

04-01 පාසj ª බx උපකරණ සැපMම.(ෙඩ<ස,්�u,ෙ8ස) දැව හා යකඩ p(ස්5< o® දැව 

04-02 �� )ෂය ස8බ�ධ උපකරණ සැපMම. 

04-03 )ද!ා රසායනාගාර )ෂය ස8බ�ධ උපකරණ සැපMම. 

04-04 සං»ත/නැu8/�Cයවාදන )ෂය ස8බ�ධ උපකරණ සැපMම. 

04-05 ෙන�)¾ම� අධ!ාප\ක උපකරණ සැපMම. 

04-06 )ෙශLcත අධ!ාප\ක )ෂය උපකරණ සැපMම. (අඳ,ෙග�� හා Oq> ළt� සදහා) 

04-07 පාසj වාර )භාග Tශ්න ප� tHණය +Yම. 

04-08 පාවහ�,බෑR,ව�ර ෙබ"තj ,කෑම ෙපe5 හා හ8 ආ¼ත \ෂ්පාදන සැපMම. 

04-09 ග තාගාර උපකරණ සැපMම. 

 05.vස්ථකාල ෙප�� හා w�ථ සැප8ම. 

05-01 �ස්ථකාල ෙප�� හා À�ථ සැපMම. 

 06.yඩා භාzඩ සැප8ම. 

06-01 �ඩා භා�ඩ සැපMම. 

06-02 �ඩා භා�ඩ අ��වැ�යා +Yම. 

06-03 �ඩා \ල ඇ78 සැපMම. 

06-04 ;q�8 තටාක නඩ�� රසාය\ක Hව! සැපMම හා ඊට අදාල උපකරණ සැපMම. 

 07.ඇග'� ක�මා�තයට අවශ* 3ව* සැප8ම. 

07-01 ෙpෂ කCම අ� ය��,ෙpෂ කCම උපකරණ සහ මහන මැc�, අමතර ෙක�ටස් සැපMම. 

07-02 ෙර� ;� Áj වCග හා ඩd වCග සැපMම.(ෙÀL Áj (ෙUZය/)ෙUZය 

2/30,2/20,2/100,2/80,1/16,1/10,1/50,1/40,1/60) 

07-03 ෙÀL Áj වCණ +Yමට ග�නා රසායන Hව! හා සාය8 වCග සැපMම. 

07-04 \o ඇ78 සැපMම. 

07-05 අප ජල ;>පහ7 ඒකකය� සදහා අවශ! රසායන Hව! සැපMම. 

 08. මැ} ක�මා�තය සදහා අවශ* කරන 3ව* සැප8ම. 

08-01 ;ඟ� භා�ඩ \ෂ්පාදනය සදහා අවශ! රසායන Hව! හා ඔ<සdµ වCග,මැ5 වCග(Oයගම 

ර� මැ5,ෙබ�රලැස්ගtෙව මැ5,Ã5යාෙග�ඩ මැ5) ඩd වCග,ෙෆjස් පාC,<වාeස,් 4(කා 

වැ(,pලාස්ටC ඔෆ් පැ>ස්(ආනය\ක/ෙUZය)  

08-02 ;ඟ� භා�ඩ \ෂ්පාදනය සදහා අවශ! )7( ෙප"ර�,තාප ක8O කeටල,ෙප"ර� ගj 

සැපMම. 

08-03 මැ5 කCමා�තය සදහා අවශ! ය�� හා උපකරණ (ෙබ"j oj ය��,සකෙප"�-

Potter’s wheel 

 09. ෙක�~ ක�මා�තය සදහා අවශ* උපකරණ සැප8ම. 

09-01 ෙක�º කCමා�තය සදහා අවශ! කරන ය�� හා උපකරණ සැපMම. 

09-02 ෙප�j ෙල(,�7 ෙක�º,ෙක�º ල� වCග සැපMම. 

 



 

 

අDතම 

අංකය 

අDතම Zසත්රය 

 10.හස්ත ක�මා�තය සදහා උපකරණ සැප8ම. 

10-01 වx වැඩ හා ෙ8ස� වැඩ සදහා අවශ! කරන බº කාCයය ය�� හා ආ6ධ කeටj 

සැපMම. 

10-02 �º ඉංÄෙ�� උපකරණ සැපMම. 

10-03 හස්ත කCමා�ත උපකරණ සැපMම. 

10-04 දැව පද8 +Yම,දැව ඉY8 හා දැව වCග සැපMම (ෙබ"`µ,l  

ස�,ෙක�ස්,ෙ�<ක,ෙද�ඹ,ෙක8පස්,මෙහ"ග�) 

10-05 දැව කCමා�තෙ2 අගය එක� කළ භා�ඩ 

 11.�වර ප� ස�ප� හා කෘ�කා��ක 

11-01 කෘc ය�� සැපMම(ධාන! ;5 සැක±ෙ8 ය��/තලා ෙප�� ඉව� +Yෙ8 ය��/ෙග�ය8 

කපන ය��/ෙප�p ෙක"� \ෂ්පාදන ය��) 

11-02 කෘcකාCoක උපකරණ සැපMම හා කෘc ආ8ප�න සැපMම, කම� අ�ර�/පැරÆe 

තවා� තැ5/<ÆH ජල ස8පාදන පUධ:/ෙසවන දැj/��තා\(දහdයා අÇ� කරV ලබන 

බැරj)3 ත8බන බැරj/ෙමe>< Ã මැ4 ෙපe5 සැපMම,කැ:,ෙප�ෙර",උද� නÇj ආ�ය 

11-03 කෘcකාCoක උපකරණ සැපMම.(ව�ර ෙප�8ප,ෙවන� කෘc ආ8ප�න) 

11-04 කෘcකාCoක ෙර"පණ Hව! සැපMම.Èජ වCග හා පැළ වCග (එළවÉ ,Èජ / ආනය\ක 

ෙල�� Ê�,/Èජ/ආනය\ක බඩ ඉ>Ç Èජ/පැෙප�j,Èජ/ ෙවන� වCග) 

11-05 Èජ ලබා ගැ�ම සදහා අවශ! පල�� හා එළවÉ සැපMම.(ෙදÉ8, +ෙල" ෙpර, ගස් 

ලË,ෙදq,:{බu,o5 ඇඹÌjලා,o5 t�ංගා ආ�) 

11-06 අං�ර හා >+( බUධ +Yම. 

11-07 Èජ හා පැළ ෙර"පණය +Yම සදහා අවශ! ෙප�(:\ වCග සැපMම. 

 O8මj \ෂ්පාදන �යාව(ය හා අවශ! උපකරණ සැපMම.(O8මj ම� ත8බන 

ÍවාVහරණ ය��,O8මj �x o® කරන උපකරණ, O8මj ම� �රවන ය�� හා 

Misters System) 

11-08 ෙප�ෙහ�ර වCග 

11-09 කෘc රසාය\ක Hව! සැපMම.(වj නාශක/කෘo නාශක) 

11-10 ස�ව ආහාර, ෙබෙහ� හා උපකරණ සැපMම. (ගව,�ක�,ෙÎ�dලC,ඌ�,ආහාර) 

11-11 කෘcකාCoක හා ආC�ක කට6� සදහා ෙය�දා ග�නා 4ය�ම ස�� සැපMම. 

11-12 ෙහ"ෙම"න(කෘcකාCoක ස��ෙR අÐජනනන කට6� සදහා අවශ!) 

11-13 ෙග�)පල සදහා අවශ! උපකරණ හා භා�ඩ (වැq කබා,ග8Ñeස,්O�තර අ�රන 

තැ5,ෙය"ගe කp හා හැ�,+> හe5,��j දැj,ෙර"j) 

11-14 Òවර කCමා�තය සදහා උපකරණ සැපMම.(ම�ස! දැj සැපMම,ෆdබC Rලාස් මා� 

ෙපe5(ෙල��/�ඩා),o>�ය Òවර ඔ�,( ෆdබC Rලාස්),Í)තාර<ෂක කබා, GPS 

උපකරණ) 

11-15 Òවර කCමා�තයට අවශ! ම�ස! හා ම�ස! ඇljල� සැපMම. 

11-16 ෙවළද Tජාව ෙවත (50%) T:ලාÔ� සදහා අවශ! උපකරණ සැපMම.(ඉ� ආpප ;5 

ඇ�ෙ8 ය�� හා ඉ� ආpප ව� +Yෙ8 ය��,පා� ෙප: කපන ය�� ඇ��ව) 

 12.ෙසAඛ* ආරOෂක උපකරණ හා ඖෂධ ව�ග හා ෙස7වා සැප8ම. 

12-01 බටqර ඖෂධ වCග සැපMම. 

12-02 )+රණ ය�� හා එ<ස් ෙC පටල ඇ�É අෙන�� )+රණ උපාංග සැපMම. 

12-03 ආ6CෙFද ඖෂධ වCග සැපMම. 

12-04 ශල! උපකරණ සැපMම. 



අDතම 

අංකය 

අDතම Zසත්රය 

12-05 ශල! පා>ෙභ"lක Hව! සැපMම. 
12-06 රසායනාගාර පY<ෂණ සදහා වන පා>ෙභ"lක Hව! හා රසාය\ක Hාවණ සැපMම. 

12-07 ෙවන� ෛවද! උපකරණ,පා>ෙභ"lක උපාංග(බැ�ෙµ¶ ෙර"j,ෙග"ස් ෙර"j,pලාස්ටC 
ෙර"j,oV8 සරා,ෙඩෙට"j,ක� �É�,සCÄකj ස්Öe,�ස්ෙප�4බj RලFස්,ෙබෙහ� 
ඇ��8 කවර)හා Hාවණ සැපMම. 

12-08 රසායනාගාර උපකරණ සැපMම.  

12-09 ෙර"හj ඇද�,ස්��,ෙර"ද �u,×:කාගාර ඇද�,ෙර"හj වලට ෙබෙහ� 

අjමා>,ෙØ�(,ෙර"හj ස්ථාම,(ෙල�කC),ෙසLලd� ස්ටෑ�µ,ආ�ය සැපMම. 

12-10 ෙUZය ඖෂධ \ෂ්පාදනයට අවශ! ය�� ×� හා උපකරණ සැපMම 

12-11 ද�ත ශල! ෛවද! ෙමවල8 හා Hාවණ සැපMම. 

12-12 අ<c ෛවද! උපකරණ සැපMම. 

12-13 ඔ<4ජ� හා ගෑස් සැපMම. 

12-14 ෛවද! උපකරණ සැපMම. 

12-15 ම7� දැj සැපMම. 

12-16 ෙමeට සැපMම. 

12-17 tÉතැ�ෙගd උපකරණ සැපMම. 

12-18 කරණවෑo ෙසLවා සැපMම. 

12-19 කැ� කසළ එක� +Yම හා Tවාහනය ඇ�É ස�පාර<ෂක කට6�. 

12-20 ෙර� ෙසL�ම හා ;>47 +Yම. 

12-21 qස් o� ෙපe5 සැපMම. 

12-22 qoක8 ෙන�පාන මළ 4�� වල දැÃෙ8 ෙසLවාව. 

 13.ආහාර 3ව* සැප8ම.  

13-01 ෙක5 ආහාර,Èම වCග, අ��පස කෑම වCග හා ෙ<ට>� ෙසLවා සැපMම. 

13-02 අt ආහාර , ;× ආහාර හා පල�� වCග සැපMම. 

13-03 )ය( ආහාර Hව! සැපMම. 

13-04 එළවÉ හා මස් මාÉ සැපMම. 

 14.වාහන අ'�වැ�යාව හා අමතර ෙක�ටස් සැප8ම. 

14-01 4ය�ම වCගෙ2 ෙම"ටC රථ අමතර ෙක�ටස් සැපMම. 

14-02 ටයC ,56{ හා බැට>. 

14-03 වාහන අ��වැ�යා +Yම. 

14-04 වාහන �ෂ� +Yම.(ෙට�e ෙර� මැ±ම,Ùe කවර දැÃම.) 

14-05 වාහන ෙසLවා +Yම. 

14-06 වාහන ර<ෂණ ෙසLවා. 

14-07 >ය7� �º� පාඨමාලා. (සැහැj� වාහන/බර වාහන/ඉ�+Y8 ය�ෙ�"පකරණ) 

 15.ෙග�ඩනැt� 3ව* සැප8ම. 

15-01 ෙග�ඩනැl( උපකරණ ඉ�+Y8,Hව! හා ෙග�ඩනැl( ස) +Y8,කu ක8O ආ� උපකරණ 

සැපMම. 

15-02 )7( උපකරණ,උ7�,)7( පංකා,Zතකරණ හා )7( ජනක ය�� සැපMම. 

15-03 ¢�ත වCග,වාC\ෂ් හා ¢�ත ආෙjප +Yමට ගV ලබන Hව! සැපMම. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

අDතම 

අංකය 

අDතම Zසත්රය 

15-04 37� සැපMම. 

15-05 ජල හා )7( ස8බ�ධතා උපකරණ සැපMම.(ව�ර ෙප�8ප,වයC ආ�ය) 

15-06 )7( කාCoක ෙසLවා සැපMම. 

 16.මා�ග සංව�ධන හා අ'�වැ�යා සදහා අවශ* වන 3ව* සැප8ම. 

16-01 කÉගj සැපMම. (1/2",3/4",1 1/2",6"×9" ඒÈ± o® ගj හා CI o® ගj) 

16-02 වැ( සැපMම. 

16-03 q68 පdpප සැපMම. 

16-04 ෙක���e වCග සැපMම.(ෙරµ o<ස් හා ඇස්ෙප"je) 

16-05 තාර හා තාර ආ¼ත \ෂ්පාදන සැපMම. (ඉමjෂ�,60/70,80/100) 

 17.ඉ�!"� හා ෙක���ා� ෙස7වා 

17-01 ෙග�ඩනැl( ඉ�+Y8 හා අ��වැ�යාව. 

17-02 මාCග ඉ�+Yම හා අ��වැ�යාව. 

17-03 වැF අt� ,ඇළ මාCග,�ඩා ;eට\,ඉ� +Y8 හා T:සංස්කරණය 

17-04 උපෙUශා�මක ෙසLවා සැපMම - ඉ� +Y8 සදහා  උපෙUශා�මක ෙසLවාව� සැපMම. 

17-05 උපෙUශා�මක ෙසLවා සැපMම,යා�Üක ඉංÄෙ�� හා මළ Tවාහන/ජලනල ප>පථ සැල�8 හා 

උපෙUශා�මක ෙසLවා. 

17-06 උපෙUශා�මක ෙසLවා සැපMම,)7( ඉංÄෙ�� ප>පථ සැල�8 හා උපෙUශා�මක ෙසLවා සැපMම. 

17-07 උද!ාන අලංකරනය. 

17-08 ගෘහ අලංකරනය. 

17-09 �º� V�º� ®ම සැප6ම. (ෙපදෙC�,වx කාCoක,)7( උපකරණ) 

17-10 මෘත ෙUහ,ආදාහනාගාර ෙප"ර� වල නඩ�� හා අ��වැ�යාව. 

 18.උ�සව භාzඩ සැප8ම. 

18-01 ශ{දවාq� �(යට සැපMම. 

18-02 Wඩාර8,ෙF�කා,ෙත�ර� හා වCණ ධජ �(යට සැපMම. 

18-03 සැර4( සදහා ස්වභා)ක මj හා කෘ:ම මj සැපMම. 

18-04 ෙT�ෙජ<ටC,ස්�� හා ලැpෙට�p ආ�ය �(යට �ම. 

18-05 අලංකරන කට6� සදහා )7( ËËÉ හා ආෙල"කකරණ උපකරණ සැපMම. 

  18-06 �u,ෙ8ස,;ග�,ෙක"pප,හැ�,ගෑ�p� හා කෑම ;4න උපකරණ �(යට �ම. 

 19.Tවාහන ෙස7වා 

19-01 TÝ Tවාහන ෙසLවා හා  ම» Tවාහන ෙසLවා �(යට සැපMම. 

19-02 භා�ඩ Tවාහන ෙසLවා �(යට සැපMම. 

19-03 බර වාහන හා Ñ8 Ø<රථ �(යට සැපMම. 

19-04 මාCග සංවCධන ය�� උපකරණ �ª පදනම මත ලබා �ම. 

 20.ෙවන� 

20-01 කෘc ව!වසායකd� සදහා අවශ! �º� ෙසLවාව� සැපMම.(O8මj,සහj ;5 

\ෂ්පාදන,ධාන! හා අල ෙබ"ග,පල�� ආ¼ත \ෂ්පාදන) 

20-02 වෘ�¢ය ෙසLවා (o�8 කට6�, �:ඥ ෙසLවා) 

20-03 බැහැරගත �º� පාඨමාලා. 


