
 

ජාතික මැණික් සහ ස්වර්ණාභරණ අධිකාරිය 
කර්මාන්ත  අමාතයංශය 

 

                                       2023- වර්ෂය සඳහා සැපයුම්කරුවන් ලියාපදංචි කිරීම 

 
 

ජාතික මැණික් සහ ස්වර්ණාභරණ අධිකාරියයහි යෙපාර්තයේන්තු ප්රසේපාෙ  කිටු  සභාපති ිසිනන්ත 2023 වර්ෂය යවනුයවන්ත පහත 
සඳහන්ත භාණ්ඩ සහ යස්වා සැපයීම සඳහා සැපයුේකරුවන්ත ලියාපදිංචි කර ගැනීම පිණිස රජයේ යහෝ පුද්ගලික පිළිගත් ආයත  වලින්ත 
සහ සුදුසු පුද්ගලයන්තයගන්ත අයදුේපත් කැඳවනු ලැයේ. 

 

භාණ්ඩ 

1. කාර්යාලීය ලිපිද්රවය සැපයීම. (ඡායාපිටපත් කඩොින,අභයාස යපාත්, ප්න්ත, ලියුේ කවර  

2. කාර්යාලීය ගෘහ භාණ්ඩ (ෙැව,වායන්ත,ඇලුිටනියේ  

3. මැණික් රසාය ාගාර උපකරණ සහ රන්තප්රමාණය නිශ්චය කිරි යේ කාර්යාිංශය සඳහා රසායනික ද්රවය, යලෝහ වර්ග සැපයීම. 

4. කාර්යාලීය උපකරණ සැපයීම. (ඡායාපිටපත් යන්තර   ැැක්ස් යන්තර  ස්කැ ර් යන්තර  අනුපිටපත් යන්තර  

5. මුද්රණ කටයුු (බැ ර්,  යපෝස්ටර්,  ාමපුවරු සැකසීම, අත්පත්රිකා,සාරා  

6. නිල ඇඳුේ සැපයීම. ( යරද සහ පාවහන්ත  

7. ශ්රවය ෙෘශය උපකරණ සහ  යමවලේ සැපයීම. (CCTV  Camera/ Public Addressing System  

8. රථ වාහ  සඳහා ටයර්, ටියුේ,බැටරි සැපයීම. 

9. පරිගණක හා පරිගණක උපාිංග සැපයීම. 

 

සසේවාවන් 

1. පිසරතා  යස්වය ,රක්ෂණ  යස්වාව, ආරක්ෂණ  යස්වය, කුරියර්  යස්වය, පානිය ජලය සැපයීම, 

2. කුලි පෙ ම මත  යහෝ කල්බදු පෙ ම මත වාහ  සැපයීම. 

3. ිනයලුම වර්ග යේ කාර්යාලීය වාහ  වල අළුත්වැඩියාව හා යස්වා කිරීම (එන්තින්ත අළුත්වැඩියාව ටින්තකරින්ත  යේන්තටින්ත ිසදුලි පරිපථ  වායු 

සිටකරණ කුෂන්ත කිරීම  කාපට් කිරීම  

4. මැණික් පරික්ෂා කිරියේ සහ රන්ත ප්රමාණය නිශ්චය කිරි යේ රසාය ාගාර වල උපකරණ අළුත්වැඩියා කිරීම සහ වාර්ික යස්වා සැපයීම. 

5. යගාඩ ැඟිලි අළුත්වැඩියාව සහ යගාඩ ැඟිලි අභයන්තතර අලිංකරණය හා  ිසකරණ කටයුු 

6. ප්රචාරණ කටයුු සේබන්තධ  උප යද්ශ , නිර්මාණ යස්වාවන්ත සැපයීම සහ ප්රචාරණ වීඩියයෝ පට සැකසීම. 

7. ප්රෙර්ශ  කමමණාකරණ කටයුු සහ ප්රෙර්ශ  කුටි සැකසීම. 

8. මැණික් ඉඩේ  යවන්ත යද්ින වලට අොලව ිටණුේ කටයුු සෙහා ිටනින්තයෙෝරු  යස්වා සැපයීම. 

9. අත්හැර ෙැමු මැණික් පතල් වලවල් වසා ෙැමීමට අොල යස්වා සැපයීම. 

10. පරිගණක   UPS / මුද්රණ යන්තර අළුත්වැඩියා කිරීම. 

 

 
සකාන් සේසි 

1. ස්ම අයදුේපතක්ම ජාතික මැණික් සහ ස්වර්ණාභරණ අධිකාරි යයහි සැපයුේ අිංශය මඟින්ත නිකුත් කරනු ලබ  ආකෘති පරයට අනුව 

පිළි යයල කල යුුය. 

2. ආපසු  යගවනු  ය ාලබ  රු.1,000.00 + SSCL (2.5%)  + VAT (15%)  ක ලියාපදිංචි ගාස්ුවක් මුෙල් අයකැිට යවත  යගවී යමන්ත පසු 

ලබාගත් රිිනට් ප යතහි ඡායාපිටපතක් අයදුේපතට අමුණා එිසය යුුය. 

3. එක් අයිතමයකට  යහෝ එක්  යස්වාවකට වැඩියයන්ත ලියාපදිංචි වීමට අවශය  ේ වැඩිව  ප්රමාණයට  යව   යව ම අයදුේපත් එිසය යුු 

අතර වැඩිව  ස්ම අයදුේපතක් සඳහාම රු.1,000.00 + SSCL (2.5%)  + VAT (15%)  බැඟින්ත ලියාපදිංචි ගාස්ු අය කරනු ලැ යේ. 

4. ිනයලුම අයදුේපත් 2022.11.15 ව  ද  යහෝ ඊට  යපර පහත ලිපි යට ලියාපදිංචි තැප්යලන්ත  යහෝ සැපයුේ අිංශයට භාරදය යුු අතර 

ලියුේ කවර යේ ඉහල යකම වයර් “සැපයුේකරුවන්ත ලියාපදිංචි කිරීම - 2023” යනු යවන්ත සඳහන්ත කල යුුය.  

 

 
වැඩි ිසස්තර සෙහා- සහකාර අධ යක්ෂ (ප්රසේපාෙ  -071 536 2 536 

 

සභාපති - යෙපාර්තයේන්තු ප්රසේපාෙ  කිටු ව 

ජාතික මැණික් සහ ස්වර්ණාභරණ අධිකාරිය 
අංක 12, "මැක්සන්තස් ටවර්", ඇල්ෆ්රඩ්  හුසසේ ද්යානය,ය, සකා 0 0 . 

 

දුරකථ  : 0112-329295, 2325364, 2390645-8 ැැක්ස ්: 0112320758, 011-2332197 

යවේ අඩිසය ( www.ngja.gov.lk) 
 

 

 


