ජාතික මැණික් සහ ස්වර්ණාභරණ අධිකාරිය
මැණික් සහ ස්වර්ණාභරණ ආශ්රිත ක කර්මාත ත ක රාජය අමාත කයංශය

2021- වර්ෂය සඳහා සැපයුම්කරුවත  ලියාපදංචි කිරීම
ජතික මණික් සහ සවර්ණභරණ අධිකරියෙහි යදඳර්තයේන්තු ප්රසේඳදන කිටු සභඳති විසින් 2021 වර්ෂෙ යවනුයවන් ඳහත
සහන් භණ්ඩ සහ යසේව සඳයීම සහ සඳයුේකරුවන් ලිෙඳදිංචි කර ගනීම පිණිස රජයේ සහ පිළිගත් ආෙතන වලින් සහ සුදුසු
පුද්ගලෙන්යගන් අෙදුේඳත් කවනු ලයේ.
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කර්ෙලීෙ ලිපිද්රවය සඳයීම.
සනිඳරක්ෂක උඳකරණ සහ රසෙනික ද්රවය සඳයීම.
ඳරිගණක හ ඳරිගණක ආශ්රිත උඳිංගඅ අන්තර්ජල ඳහසුකේ සහ උඳිංග සඳයීම.
කර්ෙලීෙ ගෘහ භණ්ඩ (දවඅවයන්අඇලුිටනිෙේ)
මණික් රසෙනගර උඳකරණ සහ රන්ප්රමණ නි්යෙ කිරියේ කර්ෙිං්ෙ සහ රසෙනික ද්රවයඅයලෝහ වර්ග සඳයීම.
යගොඩනඟිලි ඉදකිරීම හ යගොඩනඟිලි ද්රවය සඳයීම.
කර්ෙලීෙ උඳකරණ සඳයීම. (ඡෙපිටඳත් ෙන්ත්ර ෆක්ස ෙන්ත්ර සකනර් ෙන්ත්ර අනුපිටඳත් ෙන්ත්ර)
මුද්රණ කටයුතු (බනර්අ යඳෝසටර්අ නමපුවරු සකසීමඅ අත්ඳත්රිකඅසාර)
නිල ඇඳුේ සඳයීම. (යරද සහ ඳවහන්)
ශ්රවය දෘ්ය උඳකරණ සහ යමවලේ සඳයීම. (CCTV කමර හ උඳිංගඅදුරකථනඅ්ේද වික්න, Multimedia Projector)
වයු සිටකරණ සහ වයු සිටකරණ ඳද්ධති සඳයීම.
කර්ෙලීෙ වහන සහ ටෙර්අ ටියුේඅබටරි සඳයීම.
ආරක්ෂක අිං්ෙ සහ විය්ේෂ ආරක්ෂණ උඳකරණ සඳයීම.
විදුලි උඳකරණ සහ ආේඳන්න සඳයීම.

සසේවාවත 
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ඳවිත්රත යසේවෙ අරක්ෂණ යසේවවඅ ආරක්ෂණ යසේවෙඅ කුරිෙර් යසේවෙඅ ඳනිෙ ජලෙ සඳයීමඅ
කුලි ඳදනම මත යහෝ කල්බදු ඳදනම මත වහන සහ ඳතල් කණිේ ෙන්යත්රෝඳකරණ සඳයීම.
වයු සිටකරණ ෙන්ත්ර අුතත්වියෙව සහ වර්ිකකව යසේව කිරීම
සිෙලුම වර්ගයේ කර්ෙලීෙ වහන වල අුතත්වියෙව හ යසේව කිරීම (එන්ජින් අුතත්වියෙව ටින්කරින් යේන්ටින් විදුලි ඳටි වයු
සිටකරණ කුෂන් කිරීම කඳට් කිරීම)
5. හනිකර කෘිටන් ඳලනෙ කිරීයේ යසේව සඳයීම සහ කර්ෙලීෙ අඳද්රවයඅ කඩදසි බහර කිරීයේ යසේව සඳයීම.
6. මණික් ඳරික්ෂ කිරියේ සහ රන් ප්රමණ නි්යෙ කිරියේ රසෙනගර වල උඳකරණ අුතත්වියෙ කිරීම සහ වර්ිකක යසේව සඳයීම.
7. යගොඩනඟිලි අුතත්වියෙව සහ යගොඩනඟිලි අභයන්තර අලිංකරණෙ හ නවිකරණ කටයුතු
8. ප්රයරණ කටයුතු සේබන්ධ උඳයද්්න හ නිර්මණ යසේවවන් සඳයීම.
9. ප්රදර්්න කළමණකරණ කටයුතු සහ ප්රදර්්න කුටි සකසීම.
10. මණික් ඉඩේ යවන්යද්සි වලට අදලව ිටණුේ කටයුතු සදහ ිටනින්යදෝරු යසේව සඳයීම.
11. අත්හර දමු මණික් ඳතල් වලවල් වස දමීමට අදල යසේව සඳයීම.
12. භූ විදුේ යසේව සඳයීම.

සකොත සේසි
1. ස්ම අෙදුේඳතක්ම ජතික මණික් සහ සවර්ණභරණ අධිකරියෙහි සඳයුේ අිං්ෙ මඟින් නිකුත් කරනු ලබන ආකෘති ඳත්රෙට අනුව
පිළියෙල කල යුතුෙ.
2. ආඳසු යගවනු යනොලබන රු.1,000.00 + VAT ක ලිෙඳදිංචි ගසතුවක් මුදල් අෙකිට යවත යගවයමන් ඳසු ලබගත් රිසිට් ඳයතහි
ඡෙපිටඳතක් අෙදුේඳතට අමුණ එවිෙ යුතුෙ.
3. එක් ආයිත්තමකට යහෝ එක් යසේවවකට වියයෙන් ලිෙඳදිංචි වමට අව්ය නේ වියවන ප්රමණෙට යවන යවනම අෙදුේඳත් එවිෙ යුතු
අතර වියවන ස්ම අෙදුේඳතක් සහම රු.1,000.00 + VAT බඟින් ලිෙඳදිංචි ගසතු අෙ කරනු ලයේ.
4. සිෙලුම අෙදුේඳත් 2020.12.21 වන දන යහෝ ඊට යඳර ඳහත ලිපිනෙට ලිෙඳදිංචි තඳ්යලන් යහෝ සඳයුේ අිං්ෙට භරදෙ යුතු අතර
ලියුේ කවරයේ ඉහල යකළවයර් “සඳයුේකරුවන් ලිෙඳදිංචි කිරීම - 2021” ෙනුයවන් සහන් කල යුතුෙ.

විය විසතර සදහ- සහකර අධයක්ෂ (ප්රසේඳදන)-0715362536

සභාපති - සෙපාර්ත කසම්ත තු ප්රසම්පාෙ

කිටුව

ජාතික මැණික් සහ ස්වර්ණාභරණ අධිකාරිය
අිංක 25අ යගෝල්යෆේස යටරසෙඅ යකොළඔ 03'

දුරකථන ( 0112-329 295අ 2 325 364අ 2 390 645-8 ෆක්ස ( 0112-320 758අ 011-2-332 197
යවේ අඩවිෙ ( www.ngja.gov.lk

