
           ජාතික පුස්තකාල හා  ප්රලේඛන  ලේසේවා මණ්ඩලය      
අධ්යාප  අමාතයාාංශය 

සැපයුම්කරුවන් ලියාපදාංචි කිරීම - 2021 

2021 වසර සඳහා ජාතික පුස්තකාල හා ප්රලේඛන ලසේවා මණ්ඩලයට අවශ්ය හහත සඳහන් භාණ්ඩ හා ලසේවා ලබා 

ගැනීම සඳහා නිෂහ්ාදකයින් ලගන්/ලකොන්ත්රාත් ක ක වන්ලගන් හා සැහයුම් ක වන්ලගන් 2020.12.31 දින දක්වා 

අයදුම්හත් ක කැඳවනු ලැ ලේ. 

භාණ්ඩ සැපයීම් 

(අ) කාර්යාලයීය උපකරණ 

1. වාලන් අේමාරි,කැබිනට් හා වාලන් පුස්තකාල උහකරණ. 

2. කාර්යාල ලී බඩු උහකරණ හා පුස්තකාල දැව උහකරණ. 

3. ලහොත් ක බැදීම් යන්ත්රසූතත්ර හා උහකරණ. 

4. හරිගණක,  ඡායා පිටහත් ක යන්ත්ර හා අලනුත් ක කාර්යාලයීය උහකරණ. 

5. වායුසමීකරණ යන්ත්ර 

(ආ) ලිපි ද්රවය 

6. සියලුම වර්ගවල කාර්යාලයීය ලිපි ද්රවය හා කඩදාසි වර්ග. 

7. හරිගණක සඳහා මුද්රණ කඩදාසි, හරිගණක රිබන් හා ලට නර්. 

8.  ඩිජිටේ මුද්රණ යන්ත්ර හා ඡායා පිටහත් ක යන්ත්ර සඳහා තීන්ත,රිබන් හා ලට නර් වර්ග. 

9. ඡායා පිටහත් ක කඩදාසි. 

10. ලහොලිතීන්. 

11. රබර් මුද්රා සහ දින මුද්රා. 

(ඇ) ලේ ොඩ ැගිලි ද්රවය හා වාහ  අමතර ලේකොටස් 

12. විදුලි භාණ්ඩ, බේේ වර්ග හා වයර් 

13. යතු  තහඩු, ඇණ වර්ග හා ලවනත් ක ලල හමය භාණ්ඩ. 

14. තීන්ත වර්ග, වාර්නිෂ් හා තිනර්. 

15. තුනී ලෑලි, එම්. ඩී. එෆ් ලබ ර්ඩ් . 

16. ඇලුමිනියම් බාර්,වාලන් තහඩු හා ඇණ මුරිච්චි. 

17. ටයර්, ටියුේ සහ බැටරි (කැේ රථ,වෑන්රථ හා කාර් සදහා) 

(ඈ) ලේපොත් බැඳුම් ද්රවය 

18. ලහොත් ක බැඳුම් රසායනික ද්රවය කපු ලබ ල,  

19. ලහොත් ක බැඳීම සඳහා මැලියම් සහ නූේ. 

20. හැඟිරි ලතේ,ු දු ලතේ,හේ දුම්මල,බිම් දුම්මල ආදිය. 

21. ලහොත් ක බැඳීම සඳහා අවශ්ය කඩදාසි වර්ග, හාඩ්ලබ ඩ්, ලලද රට්,මාබේ ලකොළ, චීප් ලබ ර්ඩ් හා එතුම් 

ලකොළ,අම්ල රහිත ටිෂු කඩදාසි,අත් කකඩදාසි ආදිය. 



ලේසේවා සැපයීම් 

(ඉ)  ඩත්තු කටයුතු 

22. ලගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම් කටයුතු. 

23. ලගොඩනැගිලි පිරිසිදු කිරිම්, සනීහාරක්ෂක ලසේවා හා වැක්ස් කිරීලම් කටයුතු 

24. විදුලි කාර්මික හා ජලනල කාර්මික කටයුතු 

25. ලගඩනැගිලි වායු සමිකරණය කිරිම. 

26. වාහන අලුත් කවැඩියා, ලසේවා කිරිම සහ රථවාහන වායු සමීකරණ කටයුතු 

27. කාර්යාල උහකරණ අලුත් කවැඩියාව සහ නඩත් කතු කටයුතු (ලී බඩු, වාලන් උහකරණ) 

28. කාර්යාල යන්ත්රසූතත්ර අලුත් කවැඩියාව සහ නඩත් කතු (හරිගණක/යතු ලියන/ඡායා පිටහත් ක යන්ත්ර) 

29. වඩු කාර්මික/ ලහදලර්  ලසේවා සැහයීම. 

(ඊ) මුද්රණ කටයුතු 

30. සියලුම මුද්රණ කටයුතු 

31. චිත්ර, බැනර්, ලහ ස්ටර් හා පින්තා  වැඩ හා ලවනත් ක 

32. ලහොත් ක බැඳුම් කටයුතු 

(උ) ලේව ත් ලේසේවා 

33. නිල හැඳුනුම්හත් ක සැකසීම. 

34. ප්රදර්ශ්න ුටි සැලසුම් කිරීම හා නිර්මාණය කිරිම. 

35. ලහොත් ක සංඛයාංකකරණය කිරිම (Digitization) 

ලියාහදිංචි විම සඳහා හහත සදහන් ආකෘතිය අනුව පිළිලයල කරන ලද අයදුම්හත් ක ලේකොළඹ 07, නිදහස් මාවලේත්, 

අාංක 14 හි ජාතික පුස්තකාල හා ප්රලේඛන  ලේසේවා මණ්ඩලලේේ සභාපති නමට 2020.12.31 දිනට ලහර ලියාහදිංචි 

තැහෑලලන් ලැලබන ලසේ එවිය යුතුය.එක් එක් අයිතම සඳහා ලවන  ලවනම අයදුම්හත් ක ඉදිරිහත් ක කළ යුතුය. අයදුම්හත් ක 

එවන කවරලේ වම් හැත් කලත් ක ඉහළ ලකලවලර් “සැපයුම්කරුවන් ලියාපදාංචි කිරීම -2021 යනුලවන් සඳහන් කර 

ලියාහදිංචි වන අයිතමලේ අක්ෂරය සහ අංකය ලයදිය යුතුය. ලියාහදිංචි අයදුම් ක වන්ලගන් මිල ගණන් කැඳවිම් 

කරනු ලැබුවද, අවශ්ය අවස්ථාවලදී අලනුත් ක සැහයුම්ක වන්ලගන් මිල ගණන් කැඳවිලම් අයිතිය සහ ඉදිරිහත් ක 

කරන අයදුම් හත් ක ලහේතු දැක්විමකින් ලතොරව ප්රතික්ලෂේහ කිරීලම් අයිතිය මණ්ඩලය සතුව හවතී. 

සැහයුම්ක වන් වශ්ලයන් ලියාහදිංචි විම සදහා  .500/= ක ආහසු ලනොලගවන ගාස්තුවක් අය කරනු ලබන අතර, 

එම මුදල ජාතික පුස්තකාල හා ලප්රේඛන ලසේවා මණ්ඩලය නමින් ලටොරින්ටන් ශ්ාඛාලේ ඇති ලංකා බැංු ගිණුම් 

අංක 2323283 තැන්හත් ක කර අනු පිටහත අයදුම් හත සමග  ඉදිරිහත් ක කළ යුතුය.ලෙක්හත් ක මගින් එවනු ලැබිය හැකි 

අතර ලෙක්හත “සභාහති ජාතික පුස්තකාල හා ප්රලේඛන ලසේවා මණ්ඩලය “ නමින් ලිවිය යුතු ලේ. 

මිල ගණන් කැඳවිලම්දි අඛණ්ඩව මිල ගණන් ඉදිරිහත් ක ලනොකරන හා ඇණවුම් කරන භාණ්ඩ හා ලසේවා සැහයිමට 

අලහොලහොසත් ක ආයතන දැනුම් දීමකින් ලතොරව ලියාහදිංචි ලේඛනලයන් කහා හරිනු ඇත. 

 

.............................. 

සභාහති  , 

ජාතික පුස්තකාල හා ප්රලේඛන ලසේවා මණ්ඩල ය . 

 



ජාතික පුසත්කාල හා ප්රලේඛන  ලේසේවා මණ්ඩලය 

සැපයුම්කරුවන් ලියාපදාංචි කිරීලේම් අයදුම් පත්රය 

 

1. ලියාහදිංචිය අලප්ක්ෂා කරන අයිතමය / අයිතමයන් හා එයට අදාළ අක්ෂරය හා අනු අංකය. 

...........................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................ 

 

2. සැහයුම්ක වන්ලේ නම, ලිපිනය, දුරකථන අංකය හා ෆැක්ස් අංකය........................................................ 

............................................................................................................................................................ 

 

3. වයාහාර නාමය (තනි අයිතිය / හවුේ වයාහාර / සී.ස සමාගම් / නිලය ජිත ආයතන). ................................. 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

 

4. වයාහාර ලියාහදිංචි කිරිලම් අංකය හා දිනය.(පිටහත් ක ඇමිණිය යුතුය). ...................................................... 

............................................................................................................................................................. 

 

5. ණය හහසුකම් සැලසිය හැකි කාලය. ...................................................................................................... 

............................................................................................................................................................. 

 

6. තැන්හත් ක කළ මුදල (මුදේ/ලෙක්හත් ක)   ............................... ලදුහත් ක අංකය ........................................ 

 

7. 2019 වසර සදහා රජලේ ලදහාර්තුලම්න්තු, අර්ධ රාජය ආයතන හා ලවනත් ක ආයතන සඳහා කළ සැහයිම් 

ලහ  ලසේවා පිළිබද විස්තර (ලිපි මගින් සනාථ කළ යුතය.) 

 

 

 

දිනය ........................................    .................................................... 

             අයදුම්ක ලේ අත් කසන 

 

     

 


