
ශ්රී ලංකා ආයයෝජ ලංකනයයෝජ ලය ලල 

2023-2024   වර්ෂ සඳහාා   සැපයුම්කරුවන් සා  සවාවා සපලන්නයයෝජන්    ලලාපදංච කිරල  

ශ්රී ලංකා ආයයෝජ ලංකනයයෝජ ලය ලල  ව洞, පා洞 සඳහාන් භාය  ාා  සවාවා 2023-2024 වර්ෂ සඳහාා සැපීල සඳහාා පිළිග නෂ්පාදකයින්/

සැපයුම්කරුවන්  ාං ඔවන් ගග පග කළ න ලංජි洞යින් ,  බලලලග අ ලෙකරුවන් සා   සවාවා  සපලන්නයයෝජන්  වෙන් අලදම්පග

කැඳහවනු ලැ බ බ . 

සැළකල යුතයි:

2022-2024 වර්ෂ සඳහාා  ශ්රී ලංකා ආයයෝජ ලංකනයයෝජ ලය ලලට භාය  ාා  සවාවා සැපීල  වනු වන් දැනයයෝජටලග 2021 වර්ෂ යේදී ලලාපදංච ව

සැපයුම්කරුවන් ගග ලැයිසත්ව බල පැවැග වනයයෝජ අ洞ර ඵවැන සැපයුම්කරුවන් නයයෝජැව洞  2023-2024  වර්ෂ  සඳහාා ලලාපදංච වල අවශ්

 නයයෝජො ව.

අයි洞ල
අංකල

වර්ිල(භාය ) ෙස්洞රල

01 පරිිණක ලප  ව් ව් ණල පරිිණක පත්රිකා, ාර පත්රිකා ාා  අවසර පත

02 පරිිණක. ප්රින්ටර් ාා  උපාංගපාංි ලැප් ටොප්,    ස්ක් ටොප් පරිිණක ,  ප්රින්ටර්,  UPS  ඒකක,  ස්කෑනයයෝජර්ස්  (Scanners),
සර්වර්ස්,  කාල ස්ව්  (Network Switches),  රවටර, USB Pen Drive,  බාහිර දෘ  洞ැටි
(External Hard Disk) සා  වෙ කැලරා 

03 පරිිණක කාල කාල ස්ථර කිරල (Network Layering), පරිිණක කාල උපාංගපකරණ ාා  උපාංගපාංි

04 ෙදල උපාංගපාංි එක්ස් ටන්ෂන්  කං්, ෙදල බ්බබ, වලර්,  ක්බ්බ සා ෙදල පංකා

05 ාා් වලාර් අයි洞ල GI බට, PVC බට, ඇලුමිනලම් උපාංගපාංි, කල මටර , වෑ්බ වර්ි, ලී් සී්බ, ඉනලං  (ladders)

06 රසාලනයයෝජාිාර උපාංගපකරණ ාා 
රසාලනයයෝජ  ව් 

කලල, අපෙත කලල, වා洞ල ාා අප ව් ෙශ් ්බෂණල සඳහාා 

07 කාර්ලාලීල ලප  ව් පෑන්,  පැන්ස්බ,  ඡාලාපටපග ක දාසි ,  ලලනයයෝජ  ක දාසි,   බොක්ස්  ෆයි්බ,  ෆයි්බ කවර ,
ස් ටේප්ලර්, පන්්ර්, ඇව්ණුම් කට, ප්ලාස්ටික් ෆයි්බ කවර, CR  පොග, වයිටේ  බං්, ිණක
ලන්ත,  පන්  ටං  බැටරි ාා අ නයයෝජුග ලප  ව් වර්ි

08 කාර්ලාලීල ිෘා භායඞ (වා න්/ 
දැව/ ප්ලාස්ටික්/ පදම් කල දැව)

පුට, කැබිනයයෝජටේ, කබ්, රාක්ක ාා කාර්ලාලීල  ම්ස

09 කාර්ලාලීල  උපාංගපකරණ ව්ද්බ ිිනයයෝජ ලන්ත ,  ෆැක්ස්  ලන්ත,  ඡාලා  පටපග ලන්ත ,  ල්බටි මීඩලා   පපා  කක්ටර් ,
බයින්ීඩන් ලැිනන්, ෆ්රෑන්කන් ලැිනන් ාා ක දාසි කැමෙ ම ලන්ත

10 අභ්න්洞ර අලංකරණල සා සිේබ
වැ   කොන්තාගත

 කොටස්  කිරල  (Partitioning),   වනසි පැලල (Venetian  Blinds),  බුව්තරුණු
ඇෙිරල(Carpenting),  ෙදල පරිපථ /  රැාැන් ඇදීල  (Electrical/Telephone  Wiring),
ඇලුමිනලම් පරිසැකුමම් කරන්නයයෝජන් (Aluminium  Fabricators)  සා  කාලකරනයයෝජල
(Networking)

11 ව් ණ කටයුත වාර්ිනක  වාර්洞ා,  ු ා   පොග,  අග  පොග ,   පොග පං් ,  පත්රිකා,  පුවග පත්රිකා ,  සඟරා,
  ොකටේස්,   කොන්කර් ක දාසි ලප  ර්ෂ, නයයෝජාල පත්රිකා, අවසර පත,  රජිස්ටර, ව්ද්රි洞 ලයුම්
කවර, N C R ක දාසි ව් ණ පග සා ව්ද්රි洞 ෆයි්බ කවර

12 පුද්ිලක සනීපාරක්ෂක නශ්පාදනයයෝජ
(Personal Hygiene Products)

ෙෂබීක  නයයෝජාශක  දලර,  සැනටයිසර්,  පිළ බා්ධනයයෝජාශක  පාලක   සවාවා   ව්,   සබන් සා
ීඩටර්කන්ටේ

13 ිෘා භාය  ෙදල  ක්洞්බ,  කල ීඩස් පන්සර්,   වෝටර් ෆ්බටර්ස් ,   බොයි ්බරු,  ෙදල  洞කරණ සා
රූපවාහිනී ලන්ත  

පට 1/2



අයි洞ල අංකල පපවර්ිල(භාය ) ෙස්洞රල

14 පරිිණක, ප්රින්ටර්ස් සා උපාංගපාංි 
සඳහාා  සවාවා සැපීල සා 
අලුගවැීඩලා කටයුත

ලැප් ටොප් සා   ක්ස් ටොප් පරිිණක, සර්වර්ස්, ප්රින්ටර්ස්, කාල ස්ව් (Network 
Switches), UPS  ඒකක, පපෙ-වයිරස පැ ක්ක සා පරිිණක ලෘදකාංි පැ ක්ක

15 වාානයයෝජ අලුගවැීඩලා  සවාවා, වාානයයෝජ 
අල洞ර  කොටස් සා උපාංගපාංි

වාානයයෝජ අලුගවැීඩලා කිරම්, අල洞ර  කොටස්, ටලර්, ටියුෙ, බැටරි සා අ නයයෝජුග අවශ්洞ා

● ලලාපදංචල  සඳහාා  වනයයෝජ  අලදම්ප洞  ශ්රී ලංකා  ආයයෝජ ලංකනයයෝජ  ලය ල යේ නල  අ ෙ ලන් (www.investsrilanka.com)  බාි洞
කරිැනීල  ාං  ලංක  වළඳහ ලධ්ස්ථානයයෝජල, බටහිර ුුණ, 09 වනයයෝජ ලා ්බ ිබ ා සා සැපයුම් අංශ ලන් 2022  දසැම්බර් ලස
15 වනයයෝජ  දනයයෝජ ප.ව 03:30 දක්වා ලබා ි洞 ාැක.

● කාය  අංක 02, 03, 06, 09 සා 10 සඳහාා නෂ්පාදකයින්/ සැපයුම්කරුවන්  ාං ඔවන් ගග පගකළ න ලංජි洞යින්, බලලලග
අ ලෙකරුවන් සා  සවාවා සපලන්නයයෝජන් පලණක්  සා කාය  අංක 11 සා 15 සඳහාා සැපයුම්කරුවන්  සා  සවාවා සපලන්නයයෝජන්
洞ලන් ගග අදාළ ක් ෂවාතලන්හි අවල වශ ලන් වසර තනයයෝජක්  ල ායුම් කටයුත සිද  කොට ඇෙ නෂ්පාදකයින් /  සැපයුම්කරුවන්
 ාං ඔවන් ගග පගකළ න ලංජි洞යින්, බලලලග අ ලෙකරුවන් සා  සවාවා සපලන්නයයෝජන් පලණක් ුමදුමකම් ලබනයයෝජ අ洞ර අගදැැම්
සනයයෝජාථ කිරල සඳහාා  ්බේනයයෝජ අව්ණා එවනයයෝජ  ලන් ඉ්බලා සිට. (මිලදී ිැනී ම් ඇණවම්, ඉන් වොයිසි සා  සවාවාලාි  ෙස්洞ර).  එල
අවශ්ල洞ාවල සපුරා  නයයෝජොලැෙ අල, ඇිීල සඳහාා සලකා බලනු  නයයෝජොලැ ෙ. 

● සිලලුල නෂ්පාදකයින් සා  සවාවා සපලන්නයයෝජන් අවශ්  ව 洞ොග ණල පදනයයෝජල ලට ග ලාසලක කාලලක් දක්වා  සිල  සවාවාවාන්
ලබාදීලට ාැක 洞ගවලක සිටිල යුතල.

        සටානයයෝජ - කාය  අංක 02, 03, 06, 08, 09, 10 සා 12 සඳහාා රු. මිලලනයයෝජ 1 ක් දක්වා ණල පාුමකම් ලබා දීලට අවශ් වනයයෝජ අ洞ර
කාය  අංක 01, 04, 05, 07, 11, 13, 14 සා 15 සඳහාා රු. 500,000.00 දක්වා ණල පාුමකම් ලබා දීලට අවශ්ල.

● එක් එක්  කාය ල සඳහාා වසර  දකක ලලාපදංච ිාසත් වශ ලන් ආයයෝජපුම  ිවනු  නයයෝජොලබනයයෝජ රුපල්බ  1,000.00 ක් + වැටේ බද
 ිෙල  යුතල.  අදාළ   ිවම්   කොළඹ  01,    ලංක   වළඳහ  ලධ්ස්ථානයයෝජල,   බටහිර  ුුණ,   08  වනයයෝජ  ලා ්බ,
ව්ද්බ  දපාර්洞 ම්න්ත ව, සරප්  ව洞 2022  දසැම්බර් ලස 15 වනයයෝජ  දනයයෝජ ප.ව 03:30 දක්වා ව්දලන් පලණක් කළ ාැක.  ්ක්පග
බාර ිනු  නයයෝජොලැ ෙ.

● අලදම්පග ාා ලදප洞 බාාලු කවර “ සැපයුම්කරුවන් ලලාපදංච කිරල - 2023-2024” ලනු වන් වම් ඉාළ  කළව ර් සඳහාන්
 කොට,   ක්ෂ්ඨ න ලංඡ් අධ්ක(පරිපාලනයයෝජ),  පරිපාලනයයෝජ  දපාර්洞 ම්න්තව,  ශ්රී ලංකා ආයයෝජ ලංකනයයෝජ ලය ලල, 09  වනයයෝජ ලාල,
බටහිර ුුණ,   ලංක  වළඳහ ලධ්ස්ථානයයෝජල,   කොළඹ  01  ලනයයෝජ ලපනයයෝජලට  2022   දසැම්බර් ලස  22  වනයයෝජ  දනයයෝජට  ාො ඊට  පර
ලැ බනයයෝජ  ලස ලලාපදංච 洞ැපෑ ලන් එවලට  ාං අෙන්  ිනයයෝජෙග කාර්ලාල යේ 洞බා ඇෙ  ටන් ර්  පටේටි යේ බාාලීලට කටයුත
කල යුතල.

සභාපති  
ශ්රී ලංකා ආයයෝජන ලයංලය
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