
 

සමූපකාර සංවර්ධන දෙපාර්තදේන්තුව. 

2022 වර්ෂය සෙහා  

සැපයුේකරුවන්ත සහ දකාන්තරාත්කරුවන්ත ලියාපදංචි කිරිම. 

 

2022 වර්ෂය වවනුවවන් පහත සදහන් සැපයුම්, වසේවා හා වැඩ සදහා ලියාපදිංචි වීමට පිළිගත් 

නිෂේපාදකයින්වේ/ වේශීය ඒජාන්තවරුන්වේ/ සැපයුම්කරුවන්වගන් හා වකාන්රාත්කරුවන්වගන් 

අයදුම්පත් කැඳවනු ලැවේ. 

ඔබ විසින් සකසේ කරන ලද අයදුම්පත් 2021.12.03 දන ප.ව. 03.00 ට වපර “වකාමසාරිසේ, සමූපකාර 

සිංවර්ධන වදපාර්තවම්න්ුව, අිංක: 330, යූනියන් වපවදස, වකාළඹ 02“ යන ලිපිනයට ලියාපදිංචි 

තැපෑවලන් වහෝ අතින් වගනැවිත් භාරදීම කළ හැකිය. අයදුම්පත් බහාලන කවරවේ වම්පස ඉහළ 

වකළවවරහි “2022 වර්ෂයට සැපයුේකරුවන්ත ලියාපදංචි කිරීම“ යනුවවන් සදහන් කල යුුය. නියමිත 

දවනන් පසුව ලැවබන අයදුම්පත් ප්රතිකවෂේප කරනු ලැවේ. 
 

සැපයුේ, 

01. සියළුම වර්ගවල ලිපිද්රවය සහ කාර්යාලීය අවශ්යතා 

02. පරිගණක ලිපිද්රවය (පරිගණක කඩදාසි, රිබන්, වටෝනර්, කාට්රරිජ් සහ වවනත්) 

03. සියළුම වර්ගවේ කාර්යාලීය ගෘහ භාණ්ඩ හා උපකරණ 

04. රබර් මුද්රා, දන මුද්රා සහ ේවලාක 

05. ෆැකසේ යන්ර, ඡායා පිටපත් යන්ර, පරිගණක යන්ර, ප්රින්ටර්, වපන්රයිව් සහ අමතර වකාටසේ 

06. සන්නිවව්දන පහසුකම් සැපයිම (අභයන්තර සහ බාහිර දුරකථන පේධති, අන්තර්ජාල පහසුකම්, 

යන ආදය) 

07. වලෝහ, ලී සහ ප්ලාසේික නාම පුවරු 

08. සියළුම වර්ගවේ වමෝටර් රථ අමතර වකාටසේ සහ උපාිංග 

09. ටයර්, ියුේ සහ බැටරි 

10. සියළුම වර්ගවේ වගාඩනැගිලි ද්රවය 

11. රැසේවීම් සහ උත්සව සදහා පිසූ ආහාර සහ වත් පැන් ආදය සැපයීම. 

12. තිර වරද දැමීම සහ බිම කාපට්ර කිරිම. 

13. බහු මාධය උපකරණ සැපයිම. 

14. සියළුම වවල්ඩින් වැඩ සහ ඇළුමිනියම් වැඩ 

15. වායු සමීකරණ යන්ර සහ උපාිංග 

16. වකෝප් සිි සදහා අවශ්ය රාකක, වරාලි, කුඩ යනාදී උපකරණ සැපයීම. 

17. වකෝප් සිිවල භාවිතා වන POS System සේථාපනය කිරිමට අවශ්ය දෘඩාිංග සැපයිම. 

18. පානීය ජල වබෝතල්ඩ සැපයීම. 
 

දසේවා, 

19. අභයන්තර දුරකථන, පරිගණක යන්ර, ඡායා පිටපත් යන්ර, මුද්රණ යන්ර, ෆැකසේ යන්ර සහ 

ගණක යන්ර වැනි භාණ්ඩ අලුත්වැියාව. 

20. වායුසමීකරණ යන්ර අලුත්වැියා කරන කාර්මිකයන් හා වසේවා කිරීම්. 

21. කාර්යාල උපකරණ අළුත්වැියාව. 

22. පවිරතා වසේවා සැපයීම. 

23. කාර්යාලීය හැදුනුම්පත් සැකසීම. 

24. සියළුම වර්ගවේ වාහන අළුත්වැියාව හා වසේවා කිරිම. 

25. වාහන වායු සමීකරණය කිරිම, කුෂන් කිරිම හා කාපට්ර කිරිම. 

26. සියළුම වර්ගවේ විදුලි උපකරණ අළුත්වැියා කිරීම. 

27. සියළුම මුද්රණ කටයුු සහ බැනර් සැකසිම. 

28. ශ්ේද විකාශ්න උපකරණ 

 



 
 

29. සියළුම වර්ගවේ උත්සව භාණ්ඩ. 

30. උත්සව සදහා වව්දකා සැපයීම/සැරසිලි කිරිම. 

31. වකෝඩ් වර්ග/ සැරසිලි වර්ග 

32. රිචසේ කැමරා, ශ්රවය දෘශ්ය උපකරණ සපයන හා සවිකරන ආයතන. 

33. ශ්රවය දෘශ්ය උපකරණ අළුත්වැියාව හා වසේවා කිරිම. 

34. වපදවර්රුවන්, වඩු කාර්මිකයන්, විදුලි කාර්මිකයන්, පින්තාරුකරුවන්, වැඩ පරීකෂක, ජල නල 

කාර්මිකයන් හා යුරු කපන කාර්මිකයින්. 

35. සූරිය පැනල (Solar Panel) සේථාපනය හා නඩත්ුව. 

36. ජලනල කාර්මිකයන්. 

37. කෘමි වර්ග මර්ධනය කරන්නන්. 
 

ඉඳි කිරිේ 

38. වගාඩනැගිලි ඉඳි කිරිම සහ අළුත්වැියාව (ඉකටාඩ්/ ඉඳිකිරිම් සිංවර්ධන අධිකාරිවේ ලියාපදිංචි 

සීමාව සඳහන් කරන්න.) 

 

දකාන්තදේසී, 

 සෑම සැපයුම්කරුවවකුම ලියාපදිංචි වීමට අවප්කිත එක එක අයිතමය සදහා රු.500/- ක ආපසු 

වනාවගවන තැන්පු මුදලක වගවා රිසිට්රපතක ලබා වගන එහි මුල්ඩ පිටපත අයදුම්පරය සමග 

ඉදරිපත් කල යුුයි. ඝෘජු බැිංකුගත කිරිම් සිදු කරන්නන් විසින් අදාල තැන්පත් කිරිවම් මුල්ඩ පිටපත 

අයදුම්පරය සමඟ ඉදරිපත් කළ යුුයි. 
 

(අ). ඝෘජු බැංකු ගත කිරිේ 

       ගිණුම් අිංක - 001-1-001-3-9027308 

       සමූපකාර සිංවර්ධන වකාමසාරිසේ සහ සමූපකාර සමිති වරජිසේරාර්  

       මහජන බැිංකුව,  

       ආදපාද වීදය ශ්ාඛාව. 
 

(සැ.යු.: කරුණාකර තැන්පත්කරුවේ විසේතර සහ තැන්පත් කිරිමට වහේුව පැහැදලිව සදහන් කළ 

යුුයි. මුදලින් පමණක තැන්පත් කිරිම් සිදු කරන්න.) 
 

 ලියාපදිංචි වීමට කැමති එක එක අයිතමයන් සදහා වවන වවනම ඉල්ඩලුම්පත් ඉදරිපත් කල යුු 

අතර, එම සියළුම අයදුම්පත් එකම කවරයක බහා එවිය යුුය. 
 

 ලියාපදචි වූ සැපයුම්කරුවන්වගන් හා වකාන්රාත්කරුවන්වගන් මිළ ගණන් කැඳවා භාණ්ඩ හා 

වසේවා සැපයීම හා වකාන්රාත් ප්රදානය කිරිමට ක්රියාකරන අතර, ප්රමාණවත් ලියාපදිංචි 

සැපයුම්කරුවන් වනාමැති විට ඉන් පරිබාහිරව ආයතන වලින් මිළ ගණන් කැඳවා මිලදී ගැනීවම් 

වකාන්රාත් ප්රදානය කිරිවම් අයිතිය සමූපකාර සිංවර්ධන වකාමසාරිසේ සුය.  
 

 මිළ ගණන් ඉල්ඩලුම් කිරිවම් දී ඉදරිපත් වනාකරන්නා වූ ද, ඇණවුම් සදහා නියමිත වව්ලාවට භාණ්ඩ 

වනාසපයන්නා වූ ද, ඉදරිපත් කල සාම්පල්ඩ අනුව භාණ්ඩ වනාසපයන්නා වූ ද සැපයුම්කරුවන්වේ 

නම් පූර්ව දැනුම්දීමකින් වතාරව ලියාපදිංචි වල්ඩඛනවයන් කපා හැරිමට කටයුු කරනු ඇත. 
 

 අදාළ අයදුම්පරය සමූපකාර සිංවර්ධන වදපාර්තවම්න්ුවව් නිළ වවේ පිටුවව් (www.coop.gov.lk) 

පළ වකාට ඇත.  

      සභාපතී, 

      ප්රසම්පාදන කමිටුව, 

      සමූපකාර සිංවර්ධන වදපාර්තවම්න්ුව, 

      අිංක: 330, යූනියන් වපවදස, 

      වකාළඹ 02.         2021.11.11 
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