
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

     

 

 

  
 

 
 
 
ජාතික තරුණ සසේවා සභාව 2022 වර්ෂය සඳහා භාණ්ඩ හා සසේවා සැපයීම සඳහා අනුමත නිසයෝජිතයින් 
,සකාන්රාත්කරුවන්,සැපයුම්කරුවන් ලියාපදිංචි කරගැනීම සඳහා පහත සදහන් කාණ්ඩ යටසත් 
ඉල්ලුම්පත් කැදවනු ලැසේ. 
 
 කාණ්ඩ අංක 01 - යන්ත්රෝපකරණ  හා යන්ත්රෝපකරණ අළුත්වැඩියාව 

විදුලි ජනක යන්ර,වතුර සපාම්ප,ට්රැක්ටර් (සරෝද 04 ,සරෝද 02),තණසකාල කපන යන්ර ඇතුළු සියළුම 
කෘෂිකාර්ික උපකරණ  ඇතුළු පුහුණු උපකරණ (පුහුණු උපාිංග හා පුහුණු උපකරණ) හා වායු සමීකරණ 
යන්ර සැපයීම,සවිකිරීම හා නඩත්තු සසේවා 
 

කාණ්ඩ අංක 02 - පරිගණක/පරිගණක උපාංග/කාර්යාලයීය යන්ත්ර 
පරිගණක, ජාලකරණ උපාිංග,UPS,රිබන්,සටෝනර්සේ,ප්රින්ටර්සේ,Tapes,Cartridge,USB,Pen Drives, 
සවනත් පරිගණක උපාිංග,ඡායා පිටපත් යන්ර, ඩුපසලෝ යන්ර,ෆැක්සේ මැෂින් 
 
කාණ්ඩ අංක 03 -විවිධ උපාංග 
(I). සන්නිසේදන උපකරණ හා මහජන ඇමතුම් උපකරණ, ශ්රවය දෘෂය උපකරණ (නිෂේචල 
කැමරා,වීඩිසයෝ කැමරා කාච,රූපවාහිනී)මල්ලි මීඩියා,සරාසඡක්ටර්,විදුලි උපකරණ හා සමවලම්,ශේද 
පද්ධති,ඇතුළු විවිධ උපකරණ ,සියු ආකාර විදුලි පිංකා,වතුර සපරන උපකරණ,වතුර රත්කරන 
උපකරණ. 
 
(II). පින්ූර රාමුකිරීම 
 

කාණ්ඩ අංක 04 - ගෘහ භාණ්ඩ 
කාර්යාලයීය ගෘහ භාණ්ඩ (වාසන්,දැව,MDF, හා සුදුසු සවනත් විකල්ලප දැව). 
 
කාණ්ඩ අංක 05 - මුද්රණ 
ඕෆේසසට් ප්රින්ින්,ඩිජිටල්ල ප්රින්ින් (බැනර් කටවුට් හා එයට අදාල සවනත් මුද්රණ කටයුතු හා ඒ සමග 
කටවුට් හා නාමපුවරු සවි කිරීම),ලාිංජන සකසේ කිරීම. 
 

කාණ්ඩ අංක 06 - තිළිණ හා පදක්කම් 

 

කාණ්ඩ අංක 07 - ක්රීඩා භාණ්ඩ / ක්රිඩා උපකරණ හා ක්රීඩා පාවහන්ත් 

 

කාණ්ඩ අංක 08 - රදිපිලි  

2022 වර්ෂය සඳහා සැපයුම්කරුවන්ත් ලියාපදිංචි කිරීම. 

ක්රීඩා හා තරුණ කටයුතු  අමාතයංශය. 
ජාතික තරුණ සේවා සභාව 

2022 වර්ෂය සඳහා සැපයුම්කරුවන්ත් ලියාපදිංචි කිරීම. 
 



හිසේවැසුම් හා,ටී ෂර්ට්, කලිසම්,සබාටම්,නර්තන ඇදුම්,ක්රීඩා ඇදුම්,සකෝට් හා නිල ඇදුම්,Tie පි, මදුරු දැල්ල 
සැපයීම 
 

කාණ්ඩ අංක 09 - හම් නිෂේපාදන 
කාර්යාල බෑග්, සපත්තු, 

 

කාණ්ඩ අංක 10 - වාහන අමතර කාටසේ  
වාහන අමතර සකාටසේ ිලදී ගැනීම.(බැටරි,ටයර්,ියුේ/සවනත් උපකරණ) 
 

කාණ්ඩ අංක 11 - වාහන නඩත්තු  හා සේවා  
 
කාණ්ඩ අංක 12 - කාපට් ඇතිරීම හා තිර රදි දැමීම 
 

කාණ්ඩ අංක 13 - ආහාර හා න්ත්වාසික පහසුකම් 
පුහුණු කටයුතු සදහා ආහාර සමග සන්වාසික පහසුකම් සැපයීම,වැඩසටහන් සදහා ආහාර සැපයීම හා 
සන්වාසික පහසුකම් 
 
කාණ්ඩ අංක 14 - නඩත්තු 
සන්නිසේදන උපකරණ අුත්වැඩියාව,විදුලි උපකරණ අුත්වැඩියාව,කාර්යාල උපකරණ අුත්වැඩියාව 
(ඩුපසලෝ මැෂින්,ජායා පිටපත් යන්ර,මල්ලි මීඩියා යන්ර,පරිගණක යන්ර) 
 

කාණ්ඩ අංක 15 - ලිපිද්රවය 
කාර්යාල සදහා අවශය සියළුම ලිපිද්රවය  
 
කාණ්ඩ අංක 16 - සංගීත උපකරණ හා නැටුම් උපකරණ මිලදී ගැනීම හා අළුත්වැඩියා සේවා සැපයීම. 
ඕනෑම වර්ගයක සිංගීත භෘණ්ඩ,නැටුම් සදහා අවශය භාණ්ඩ. 
 

කාණ්ඩ අංක 17- සියළුම කුඩා ප්රමාණේ ඉදිකිරීම් කටයුතු (C5 සිට C8), අභයන්ත්තර මාර්ග සෑදීම හා 

නඩත්තු කටයුතු වනුවන්ත් ඉක්ටෑඩ් ලියාපදිංචිය හා පලපුරුද්ද ඇති කුඩා පරිමාණ කාන්ත්රාත්කරුවන්ත්. 

 

කාණ්ඩ අංක 18 - අභයන්ත්තර දුරකථන පද්ධති හා ජාල,CCTV කැමරා සේථාපිත කිරීම හා නඩත්තු. 

 

කාණ්ඩ අංක 19 - ඇළුමිනියම් ෙදුම් බිත්ති කර්මාන්ත්ත, කාර්යාල අභයන්ත්තර සවිකිරීම්,ඉදිකිරිම් සහ 

නවීකරණය 
 

කාණ්ඩ අංක 20 – තකලා විදුලි පරිපථ (භූගත ඇතුළුව) සේථාපනය හා අලුත්වැඩියාව 
 
කාණ්ඩ අංක 21 - පාදු සේවා කුලී පදනම මත සැපයීම. 
සේදකා සැපයීම,ශේද උපකරණ,විදුලි ආසලෝක සසේවා ,සම්ස පුටු, හා කූඩාරම් එයට අදාල සවනත් උපාිංග 
,බැහැරගත ක්රීයාශීලී පුහුණු උපකරණ,භාෂා පරිවර්තන කට්ටල,සරාසඡක්ටර්,වීඩිසයෝ සවෝල්ල,සේදකා 
පසුතල නිර්මාණය කිරීම,පරිගණක,ප්රින්ටර්,තාවකාලික වැසිකිළි  
 
කාණ්ඩ අංක 22 - තාරණ නිර්මාණය හා සවිකිරීම 
මහරගම රධාන කාර්යාලය සහෝ ලිංකාසේ ඕනෑම දසේික්කයක සතාරණ නිර්මාණය කිරීම ,සවිකිරීම හා 
ගැලවීම. 
 

කාණ්ඩ අංක 23 - වබ් අඩවි නිර්මාණය හා නඩත්තු කිරීම. 
ජාතික තරුණ සසේවා රධාන කාර්යාලසේ සහෝ ඕනෑම දසේික් කාර්යාලයක සවේ අඩවි නිර්මාණය කිරීම 
හා පවත්වාසගන යාම. 
 

කාණ්ඩ අංක 24 - මෘදුකාංග නිර්මාණය කිරීම. 



ජාතික තරුණ සසේවා රධාන කාර්යාලසේ සහෝ ඕනෑම දසේික් කාර්යාලයක මෘදුකාිංග නිර්මාණය කිරීම 
හා පවත්වාසගන යාම. 

 

කාණ්ඩ අංක 25 - සමාජ මාධයජාලා  ප්රචාරණකරුවන්ත් 
ජාතික තරුණ සසේවා සභාව මගින් පවත්වනු ලබන විවිධ වැඩසටහන් හා අවසේථා තාරුණයය හා 
මහජනතාව ඉලක්ක ගත කර සමහර මාධය ජාලා හරහා දැනුවත් කිරීම. 
 
කාණ්ඩ අංක 26 – ඇප් නිර්මාණය කිරීම හා පවත්වාගන යාම. 
ජිංගම දුරකථන මෘදුකාිංග සහ ජිංගම දුරකථන ඇප  (APP)  නිර්මාණය කිරීම, සිංවර්ධනය කිරීම හා 
අවශයතාවය අනුව යාවත්කාලීන කිරීම. 
 

කාණ්ඩ අංක 27 – පරිගණක චිරක නිර්මාණකරුවන්ත්. 
ජාතික තරුණ සසේවා සභාසේ විවිධ බැනර්,සපාත්පත්,සතාරණ,ටී ෂර්ට් ,කැප ආදී විවිධ අවශයතා සඳහා 
නිර්මාණ සකසේ කිරීම. 

 

කාණ්ඩ අංක 28 – ජාල නිර්මාණය කිරීම (Network) හා Server  සේථාපිත කිරීම. 
ජාතික තරුණ සසේවා සභාසේ පලාත් හා දසේික් කාර්යාල හා අවශයතාමත සදහා කරනු ලබන සේථාන වල 
ජාලකරණ පද්ධති සේථාපනය කිරීම හා එයට අනූරෑපී සලස Server  සේථාපිත කිරීම. 

 

කාණ්ඩ අංක 29 – ද්වීමාන හා ත්රිමාන සජීවීකරණ නිර්මාණය. 
විවිධ අවසේථා සදහා කරන නිර්මාණාත්මක ද්විමාණ හා ිමාන සජීවීකරණ නිර්මාණ සකසේ කිරීම. 
 

කාණ්ඩ අංක 30 – ෙහුපරිමාණ කටි පණිවිඩ සදහා දුරකථන ජාල සැපයීම. 
බහු පරිමාණ සකි පණිවිඩ සදහා දුරකථන ජාල සකසේකරන්නන් සලස සැපයුම්කරුවන් ලියාපදිංචි කිරීම. 
 

කාණ්ඩ අංක 31 – සංගීත ඛණ්ඩ නිර්මාණය කිරීම. 
නිර්මාණාත්මක නැටුම් සදහා සිංගීත ඛණ්ඩ නිර්මාණය කිරීම. 
 

කාණ්ඩ අංක 32 - අවසේථා කළමණාකරණ ආයතන. 
ජාතික තරුණ සසේවා සභාව ජාතික මට්ටසම් වැඩසටහන් ක්රියාත්මක කරන ආයතනයක් බැවින් එවැනි 
වැඩසටහන් වල සියළුම අිංග(ආහාර/ සිංගීත වැඩසටහන්/ විදුලි අලිංකරණ කටයුතු/ඇදුම් මැසීම/ශේද 
පද්ධති/විසශේෂිත හට් ආදී සියළුම කටයුතු)   ක්රියාක්මක කිරීමට හැකි ආයතන. 
 

කාණ්ඩ අංක 33 - තනු නිර්මාණය 
ජාතික තරුණ සසේවා සභාසේ ක්රියාත්මක කරනු ලබන විවිධ වැඩසටහන් වලට අවශය සිංගීත සදහා තනු 
නිර්මාණය කිරීම. 
 
කාණ්ඩ අංක 34 - ලාංජන නිර්මාණය කිරීම. 
ජාතික තරුණ සසේවා සභාව ක්රියාත්මක කරනු ලබන විවිධ වැඩසටහන් වලට අදාලව එම වැඩසටහසනහි 
අරමුණ විදහා දැක්සවන පරිද ලාිංජන නිර්මාණය කිරිම. 

 

කාණ්ඩ අංක 35 -  භාෂා පරිවර්ථකයින්ත්  
ජාතික තරුණ සසේවා සභාව රජසේ ත්රරභාෂික නීතිය අනුගමනය කරන ආයතනයක් බැවින් සිිංහල 
භාෂාව ඉිංශ්රීසි හා සදමළ භාෂා වලටත්, ඉිංශ්රීසි භාෂාව සිිංහල හා සදමළ භාෂා වලටත්,සදමළ භාෂාව ඉිංශ්රීසි 
හා සිිංහල භාෂා වලටත් පරිවර්ථනය කල හැකි භාෂා පරිවර්ථකවරුන්. 
 

කාණ්ඩ අංක 36 -  ගෘහසේථ අභයන්ත්තර සැලසුම්කරණය. 
වැඩහල්ල,සද්ශනශාලා,විදයාගාර හා රදර්ශන කුි ආදී ගෘහසේථ සැලසුම්කරණ. 
 

කාණ්ඩ අංක 37 - මල් සැරසිලි නිර්මාණය කිරීම 
විවිධ උත්සව අවසේථාවන්ීදී සේවාභාවික  සහෝ කෘතිම මල්ල වලින් සැරසිලි කිරීම. 
 



කාණ්ඩ අංක 38 - කුලී පදනම මත කැමරා / ලො ගැනීම. 
විවිධ වැඩසටහන් පැවැත්වීසම්දී ජාතික තරුණ සසේවා සභාසේ තිසබන වීඩිසයෝ කැමරා හා නිශේචල 
කැමරා/ සරෝන කැමරා රමාණවත් සනාවන අවසේථාසේදී කැමරාකරුවන් සමඟ කුලී පදනම මත ලබා 
ගැනීම. 
 

කාණ්ඩ අංක 39 - වයරින්ත් කිරීම සදහා . 
විදුලි උපාිංග (වයරින් කිරීම සදහා) ,  වායු සමීකරණ උපාිංග හා ආවුධ   
 

කාණ්ඩ අංක 40 - මිනුම් කටයුතු . 
ඉඩම් ිනුම් කටයුතු 
 

කාණ්ඩ අංක 41 - කුලී පදනම මත වාහන ලො ගැනීම. 

 

කාණ්ඩ අංක 42 - පාත් පත් හා ග්රන්ත්ථ ප්රකාශකයෝ 

 

කාණ්ඩ අංක 43 -  සත්ව ආහාර 
 

 

කාන්ත්ද්සි -  

 2022.04.04 වන දන සැපයුම්කරුවන් ලියාපදිංචි කිරීම අවසන් සේ. 
 

 අයදුම්පත් සම්ූර්ණ කිරීසමන් පසුව ඔබසග් වයාපාර ලියාපදිංචි සහතිකය අනිවාර්යසයන් අමුණා 
තිබිය යුතු අතර, එසසේ සනාමැති වුවසහාත් අයදුම්පත් රතික්සෂේප සකසර්. 

 ඊට අමතරව ඔබ සවත  වැට් ලියාපදිංචි සහතිකය තිසේනම්,එයද අමුණා තිබිය යුතුය. 

 ඔබ විසින් අයදුම් කරනු ලබන කාණ්ඩ අිංකය හා එයට අදාලව ඔබ විසින් ලබාසදනු ලබන භාණ්ඩ 
හා සසේවා පිලිබඳ පැහැදලි විසේතරයක් ලබාදය යුතුය. එසසේ සනාමැති අයදුම්පත් රතික්සෂේප කරනු 
ලැසේ. 

( උදා : - කාණ්ඩ අිංක 02   -  පරිගණක / රිබන් /  සටෝනර්සේ / ඡායා පිටපත් යන්ර) 

 

වැඩි විසේතර සදහා  - සහකාර අධයක්ෂ (සැපයීම්) – 011-2847563 

 
සභාපති අධයක්ෂ ජනරාල්ල, 
ජාතික තරුණ සසේවා සභාව, 
සනා.65,හයිසලවල්ල පාර, 
මහරගම. 
011-2847563 

 


