
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

     

 

 

  
 

 
 
 
ජළතික තරුණ සවේලළ වභළල 2023 ලර්ය වශළ භළණ්ඩ ශළ සවේලළ වෆඳයීම වශළ අනුමත නිසයෝජිතයින් 

,සකොන්ත්රළත්කරකරුලන්,වෆඳයුම්කරුලන් ලියළඳදිංචි කරගෆනීම වශළ ඳශත වදශන් කළණ්ඩ යටසත්කර 

ඉල්ලුම්ඳත්කර කෆදලනු ෆසේ. 

 

 කළණ්ඩ අිංක 01 - යන්සත්රෝඳකරණ  ශළ යන්සත්රෝඳකරණ අත්ත්කරලෆයායළල 

විදුලි ජනක යන්ත්ර,ලුරර සඳොම්ඳ,්ෆක්ටරටර් ෝසරෝද 04 ,සරෝද 02),තණසකො කඳන යන්ත්ර ඇුරත් ියයත්ම 

කෘෂිකළර්මික උඳකරණ  ඇුරත් පුහුණු උඳකරණ ෝපුහුණු උඳළිංග ශළ පුහුණු උඳකරණ) ශළ ලළයු වමීකරණ 

යන්ත්ර වෆඳයීම,වවිකිරීම ශළ නඩත්කරුර සවේලළ 

 

කළණ්ඩ අිංක 02 - ඳරිගණක/ඳරිගණක උඳළිංග/කළර්යළයීය යන්ත්ර 

ඳරිගණක, ජළකරණ උඳළිංග,UPS,රිබන්,සටෝනර්වහ,ප්රින්ටර්වහ,Tapes,Cartridge,USB,Pen Drives, 

සලනත්කර ඳරිගණක උඳළිංග,ඡළයළ පිටඳත්කර යන්ත්ර, ඩුප්සෝ යන්ත්ර,සෆක්ටරවහ මෆෂින් 

 

කළණ්ඩ අිංක 03 -විවිධ උඳළිංග 

ෝI). වන්නිසේදන උඳකරණ ශළ මශජන ඇමුරම් උඳකරණ, ශ්රලය දෘය උඳකරණ ෝනිහල 

කෆමරළ,වීයාසයෝ කෆමරළ කළල,රඳලළහිනී)මල්ටි මීයායළ,සරොසඡක්ටරටර්,විදුලි උඳකරණ ශළ සමලම්,ේද 

ඳද්ධති,ඇුරත් විවිධ උඳකරණ ,ියයලු ආකළර විදුලි ඳිංකළ,ලුරර සඳරන උඳකරණ,ලුරර රත්කරකරන 

උඳකරණ. 

 

(II). පින්තූර රළමුකිරීම 

 

කළණ්ඩ අිංක 04 - ගෘශ භළණ්ඩ 

කළර්යළයීය ගෘශ භළණ්ඩ (ලළසන්,දෆල,MDF, ශළ සුදුසු සලනත්කර විකල්ඳ දෆල). 

 

කළණ්ඩ අිංක 05 - මුද්රණ 

ඕසහසවට් ප්රින්ටින්,යාජිටල් ප්රින්ටින් ෝබෆනර් කටවුට් ශළ එයට අදළ සලනත්කර මුද්රණ කටයුුර ශළ   වමග 

කටවුට් ශළ නළමපුලරු වවි කිරීම),ළිංජන වකවහ කිරීම. 

 

කළණ්ඩ අිංක 06 - තිළිණ ශළ ඳදක්ටරකම් 

 

කළණ්ඩ අිංක 07 - ක්රීඩළ භළණ්ඩ / ක්රිඩළ උඳකරණ ශළ ක්රීඩළ ඳළලශන් 

 

2023 ලර්ය වශළ වෆඳයුම්කරුලන් ලියළඳදිංචි කිරීම. 

ක්රීඩළ ශළ සයෞලන කටයුුර  අමළතයිංය. 
ජළතික තරුණ සවේලළ වභළල 

2023 ලර්ය වශළ වෆඳයුම්කරුලන් ලියළඳදිංචි කිරීම. 
 



කළණ්ඩ අිංක 08 - සරදපිලි  

හිවහලෆසුම් ශළ,ටී ර්ට්, කලිවම්,සබොටම්,නර්තන ඇදුම්,ක්රීඩළ ඇදුම්,සකෝට් ශළ නි ඇදුම්,Tie ඳටි, මදුරු 

දෆල් වෆඳයීම 

 

කළණ්ඩ අිංක 09 - ශම් නිහඳළදන 

කළර්යළ බග්, වඳත්කරුර, 

 

කළණ්ඩ අිංක 10 - ලළශන අමතර සකොටවහ  

ලළශන අමතර සකොටවහ මිදී ගෆනීම.ෝබෆටරි,ටයර්,ටියුේ/සලනත්කර උඳකරණ) 

 

කළණ්ඩ අිංක 11 - ලළශන නඩත්කරුර  ශළ සවේලළ  

 

කළණ්ඩ අිංක 12 - කළඳට් ඇතිරීම ශළ තිර සරද දෆමීම 

 

කළණ්ඩ අිංක 13 - ආශළර ශළ සන්ලළියක ඳශසුකම් 

පුහුණු කටයුුර වදශළ ආශළර වමග සන්ලළියක ඳශසුකම් වෆඳයීම,ලෆඩවටශන් වදශළ ආශළර වෆඳයීම ශළ 

සන්ලළියක ඳශසුකම් 

 

කළණ්ඩ අිංක 14 - නඩත්කරුර 

වන්නිසේදන උඳකරණ අලුත්කරලෆයායළල,විදුලි උඳකරණ අලුත්කරලෆයායළල,කළර්යළ උඳකරණ අලුත්කරලෆයායළල 

ෝඩුප්සෝ මෆෂින්,ජළයළ පිටඳත්කර යන්ත්ර,මල්ටි මීයායළ යන්ත්ර,ඳරිගණක යන්ත්ර) 

 

කළණ්ඩ අිංක 15 - ලිපිද්රලය 

කළර්යළ වදශළ අලය ියයත්ම ලිපිද්රලය  

 

කළණ්ඩ අිංක 16 - විංගීත උඳකරණ ශළ නෆටුම් උඳකරණ මිදී ගෆනීම ශළ අත්ත්කරලෆයායළ සවේලළ වෆඳයීම. 

ඕනම ලර්ගයක විංගීත භෘණ්ඩ,නෆටුම් වදශළ අලය භළණ්ඩ. 

 

කළණ්ඩ අිංක 17- ියයත්ම කුඩළ රමළණස  ඉදකිරීම් කටයුුර (C5 ියට C8), අභයන්තර මළර්ග වදීම ශළ 

නඩත්කරුර කටයුුර සලනුසලන් ඉක්ටරටඩ් ලියළඳදිංචිය ශළ ඳපුරුද්ද ඇති කුඩළ ඳරිමළණ සකොන්ත්රළත්කරකරුලන්. 

 

කළණ්ඩ අිංක 18 - අභයන්තර දුරකනන ඳද්ධති ශළ ජළ,CCTV කෆමරළ වහනළපිත කිරීම ශළ නඩත්කරුර. 

 

කළණ්ඩ අිංක 19 - ඇත්මිනියම් සබදුම් බිත්කරති කර්මළන්ත, කළර්යළ අභයන්තර වවිකිරීම්,ඉදකිරිම් වශ 

නවීකරණය 

 

කළණ්ඩ අිංක 20 – සතකළ විදුලි ඳරිඳන ෝභූගත ඇුරත්ල) වහනළඳනය ශළ අලුත්කරලෆයායළල 

 

කළණ්ඩ අිංක 21 - සඳොදු සවේලළ කුලී ඳදනම මත වෆඳයීම. 

සේදකළ වෆඳයීම,ේද උඳකරණ,විදුලි ආසෝක සවේලළ ,සම්ව පුටු, ශළ කූඩළරම් එයට අදළ සලනත්කර 

උඳළිංග ,බෆශෆරගත ක්රීයළලීලී පුහුණු උඳකරණ,භළළ ඳරිලර්තන කට්ට,සරොසඡක්ටරටර්,වීයාසයෝ 

සලෝල්,සේදකළ ඳසුත නිර්මළණය කිරීම,ඳරිගණක,ප්රින්ටර්,තළලකළලික ලෆියකිළි  

 

කළණ්ඩ අිංක 22 - සතොරණ නිර්මළණය ශළ වවිකිරීම 

මශරගම රධළන කළර්යළය සශෝ ිංකළසේ ඕනම දවහ්රික්ටරකයක සතොරණ නිර්මළණය කිරීම ,වවිකිරීම ශළ 

ගෆවීම. 

 

කළණ්ඩ අිංක 23 - සලේ අඩවි නිර්මළණය ශළ නඩත්කරුර කිරීම. 

ජළතික තරුණ සවේලළ රධළන කළර්යළස  සශෝ ඕනම දවහ්රික්ටර කළර්යළයක සලේ අඩවි නිර්මළණය කිරීම 

ශළ ඳලත්කරලළසගන යළම. 

 



කළණ්ඩ අිංක 24 - මෘදුකළිංග නිර්මළණය කිරීම. 

ජළතික තරුණ සවේලළ රධළන කළර්යළස  සශෝ ඕනම දවහ්රික්ටර කළර්යළයක මෘදුකළිංග නිර්මළණය කිරීම 

ශළ ඳලත්කරලළසගන යළම. 

 

කළණ්ඩ අිංක 25 - වමළජ මළධයජළළ  රලළරණකරුලන් 

ජළතික තරුණ සවේලළ වභළල මගින් ඳලත්කරලනු බන විවිධ ලෆඩවටශන් ශළ අලවහනළ තළරුණයය ශළ 

මශජනතළල ඉක්ටරක ගත කර වමශර මළධය ජළළ ශරශළ දෆනුලත්කර කිරීම. 

 

කළණ්ඩ අිංක 26 – ඇප් නිර්මළණය කිරීම ශළ ඳලත්කරලළසගන යළම. 

ජිංගම දුරකනන මෘදුකළිංග වශ ජිංගම දුරකනන ඇප්  ෝAPP)  නිර්මළණය කිරීම, විංලර්ධනය කිරීම ශළ 

අලයතළලය අනුල යළලත්කරකළලීන කිරීම. 

 

කළණ්ඩ අිංක 27 – ඳරිගණක චිත්රක නිර්මළණකරුලන්. 

ජළතික තරුණ සවේලළ වභළසේ විවිධ බෆනර්,සඳොත්කරඳත්කර,සතොරණ,ටී ර්ට් ,කෆප් ආදී විවිධ අලයතළ වශළ 

නිර්මළණ වකවහ කිරීම. 

 

කළණ්ඩ අිංක 28 – ජළ නිර්මළණය කිරීම ෝNetwork) ශළ Server  වහනළපිත කිරීම. 

ජළතික තරුණ සවේලළ වභළසේ ඳළත්කර ශළ දවහ්රික්ටර කළර්යළ ශළ අලයතළමත වදශළ කරනු බන වහනළන ල 

ජළකරණ ඳද්ධති වහනළඳනය කිරීම ශළ එයට අනරෑපී සව Server  වහනළපිත කිරීම. 

 

කළණ්ඩ අිංක 29 – ද්වීමළන ශළ ්රිමළන වවීවීකරණ නිර්මළණය. 

විවිධ අලවහනළ වදශළ කරන නිර්මළණළත්කරමක ද්විමළණ ශළ ්රිමළන වවීවීකරණ නිර්මළණ වකවහ කිරීම. 

 

කළණ්ඩ අිංක 30 – බහුඳරිමළණ සකටි ඳණිවිඩ වදශළ දුරකනන ජළ වෆඳයීම. 

බහු ඳරිමළණ සකටි ඳණිවිඩ වදශළ දුරකනන ජළ වකවහකරන්නන් සව වෆඳයුම්කරුලන් ලියළඳදිංචි 

කිරීම. 

 

කළණ්ඩ අිංක 31 – විංගීත ඛණ්ඩ නිර්මළණය කිරීම. 

නිර්මළණළත්කරමක නෆටුම් වදශළ විංගීත ඛණ්ඩ නිර්මළණය කිරීම. 

 

කළණ්ඩ අිංක 32 - අලවහනළ කෂමණළකරණ ආයතන. 

ජළතික තරුණ සවේලළ වභළල ජළතික මට්ටසම් ලෆඩවටශන් ක්රියළත්කරමක කරන ආයතනයක්ටර බෆවින් එලෆනි 

ලෆඩවටශන් ල ියයත්ම අිංගෝආශළර/ විංගීත ලෆඩවටශන්/ විදුලි අිංකරණ කටයුුර/ඇදුම් මෆසීම/ේද 

ඳද්ධති/විසේෂිත ශට් ආදී ියයත්ම කටයුුර)   ක්රියළක්ටරමක කිරීමට ශෆකි ආයතන. 

 

කළණ්ඩ අිංක 33 - තනු නිර්මළණය 

ජළතික තරුණ සවේලළ වභළසේ ක්රියළත්කරමක කරනු බන විවිධ ලෆඩවටශන් ලට අලය විංගීත වදශළ තනු 

නිර්මළණය කිරීම. 

 

කළණ්ඩ අිංක 34 - ළිංජන නිර්මළණය කිරීම. 

ජළතික තරුණ සවේලළ වභළල ක්රියළත්කරමක කරනු බන විවිධ ලෆඩවටශන් ලට අදළල එම ලෆඩවටශසනහි 

අරමුණ විදශළ දෆක්ටරසලන ඳරිද ළිංජන නිර්මළණය කිරිම. 

 

කළණ්ඩ අිංක 35 -  භළළ ඳරිලර්නකයින්  

ජළතික තරුණ සවේලළ වභළල රජස  ත්රත්රභළෂික නීතිය අනුගමනය කරන ආයතනයක්ටර බෆවින් ියිංශ 

භළළල ඉිංශ්රීිය ශළ සදමෂ භළළ ලටත්කර, ඉිංශ්රීිය භළළල ියිංශ ශළ සදමෂ භළළ ලටත්කර,සදමෂ භළළල ඉිංශ්රීිය 

ශළ ියිංශ භළළ ලටත්කර ඳරිලර්නනය ක ශෆකි භළළ ඳරිලර්නකලරුන්. 

 

කළණ්ඩ අිංක 36 -  ගෘශවහන අභයන්තර වෆසුම්කරණය. 

ලෆඩශල්,සද්නළළ,විදයළගළර ශළ රදර්න කුටි ආදී ගෘශවහන වෆසුම්කරණ. 

 



කළණ්ඩ අිංක 37 - මල් වෆරියලි නිර්මළණය කිරීම 

විවිධ උත්කරවල අලවහනළලන්හීදී වහලළභළවික  සශෝ කෘතිම මල් ලලින් වෆරියලි කිරීම. 

 

කළණ්ඩ අිංක 38 - කුලී ඳදනම මත කෆමරළ / බළ ගෆනීම. 

විවිධ ලෆඩවටශන් ඳෆලෆත්කරවීසම්දී ජළතික තරුණ සවේලළ වභළසේ තිසබන වීයාසයෝ කෆමරළ ශළ නිහල 

කෆමරළ/ සරෝන කෆමරළ රමළණලත්කර සනොලන අලවහනළසේදී කෆමරළකරුලන් වම  කුලී ඳදනම මත බළ 

ගෆනීම. 

 

කළණ්ඩ අිංක 39 - ලයරින් කිරීම වදශළ . 

විදුලි උඳළිංග ෝලයරින් කිරීම වදශළ) ,  ලළයු වමීකරණ උඳළිංග ශළ ආවුධ   

 

කළණ්ඩ අිංක 40 - මිනුම් කටයුුර . 

ඉඩම් මිනුම් කටයුුර 

 

 

කළණ්ඩ අිංක 41 - කුලී ඳදනම මත ලළශන බළ ගෆනීම. 

 

කළණ්ඩ අිංක 42 - සඳොත්කර ඳත්කර ශළ ග්රන්න රකළකසයෝ 

 

කළණ්ඩ අිංක 43 -  වත්කරල ආශළර 

 

 

සකොන්සද්ිය -  

 ජළතික තරුණ සවේලළ වභළසේ ලියළඳදිංචි වෆඳයුම්කරුසලකු වීම වදශළ වරප් අිංය සලත ආඳසු 

සනොසගලන රු.250.00 ක මුදක්ටර  සගලළ වෆඳයීම් අිංය සලත ඉදරිඳත්කර කර අයදුම්ඳතක්ටර බළගත 

යුුර අතර,එසවේ නෆතසශොත්කර ඳශත වදශන් කර ඇති ගිණුම් අිං                                                                                 

කයට මුදල් ගිණුම් ගත කර සලේ අඩවිය මගින් අයදුම්ඳත බළගත කර ගත ශෆකි ශෆක. ෝගිණුම් 

අිංකය - 306100130536546- මශජන බෆිංකුල - මශරගම) 

 

  වෆඳයීම් අිංය මගින්  අයදුම්ඳත නිකුත්කර කිරීම ශළ මුදල් සගවීම 2023.02.28 දන ියට 

2023.03.20 දක්ටරලළ සඳ.ල 9.00 ියට ඳ.ල 2.30 දක්ටරලළ ියදු කරනු ෆසේ. 

 

 ඔබ කළණ්ඩයන් කිහිඳයක්ටර යටසත්කර ලියළඳදිංචි ලන්සන් නම් එම එක්ටර එක්ටර කළණ්ඩයන් වදශළ සලන 

සලනම මුදල් සගලළ අයදුම්ඳත්කර බළ ගත යුුරය. 
 

 බෆිංකුල සලත මුදල් සගලන්සන් නම්, වම්පර්ණ මුද ගිණුම් ගත කර, සලන සලනම කළණ්ඩ අිංක 

වදශළ අයදුම්ඳත්කර සලේ අඩවිසයන් බළසගන සගව රිියට්ඳත ජළයළ පිටඳත්කර කර,  අසනකුත්කර ලියවිලි 

වම  සලන සලනම ඇමිණිය යුුරය. ෝබෆිංකුල සලත මුදල් සගවිය ශෆක්ටරසක්ටර 2023.02.28 ියට 

2023.03.20 දක්ටරලළ ඳමණි) 

 

 වම්පර්ණ කරන ද අයදුම්ඳත්කර 2023.03.21 දන ඳ.ල.2.00 ට සශෝ එදනට සඳර ඳශත වදශන් 

සල්ඛන ල ඡළයළ පිටඳත්කර වම  වභළඳති/අධයක්ටර ජනරළල් ,ජළතික තරුණ සවේලළ වභළල, 

සනො.65,ශයිසලල් ඳළර,මශරගම. යන ලිපිනයට ලියළඳදිංචි තෆඳසන් සශෝ ජළතික තරුණ 

සවේලළ වභළසේ වෆඳයීම් අිංය සලත සගනෆවිත්කර භළර දය යුුරය. 

 01.ලයළඳළර ලියළඳදිංචි කිරීසම් වශතිකස  ජළයළ පිටඳතක්ටර 

 02.VAT ලියළඳදිංචි කිරීසම් ජළයළ පිටඳතක්ටර 

 03.අයදුම්ඳත්කර බළ ගෆනීසම්දී මුදල් සගව දුඳසත්කර ඡළයළපිටඳතක්ටර 

           04. ආයතනස  ලුශය පිලිබ විවහතරයක්ටර ෝProfile) 



 අවම්පර්ණ අයදුම්ඳත්කර ශළ 2023.03.21 දන ඳ.ල.2.00 න් ඳසුල ෆසබන අයදුම්ඳත්කර රතික්ටරසේඳ 

කරනු ෆසේ. 

 

 

 අයදුම්ඳත්කර බශළනු බන කලරස  ලම් සකලසර් “වෆඳයුම්කරුලන් ලියළඳදිංචි කිරීම 2023 

ලර්ය - ෝඅයදුම් කරනු බන කළණ්ඩය) - වෆඳයීම් අිංය” යනුසලන් වටශන් ක යුුරය. 

 

ලෆයා විවහතර වදශළ  - වශකළර අධයක්ටර ෝවෆඳයීම්) – 072-6940632 

 

වභළඳති අධයක්ටර ජනරළල්, 

ජළතික තරුණ සවේලළ වභළල, 

සනො.65,ශයිසලල් ඳළර, 

මශරගම. 
072-6940632 

 


