
කා–ඩ අංකය
1.  ගෘහ භා–ඩ 
1.1  ’ව හා ’ව ආ•ත
1.2  වාෙ”
1.3  කා•යාල•ය හා අෙන—’ 
2. ය”– හා කා•යා–ය උපකරණ
2.1   වා–සමන ය”–
2.2  CCTV  කැමරා
2.3  “ද” ග—න ය”–
2.4 ඇ—• සල—“ ය”–
2.5 උක— තරා”
2.6  ””• පංකා
2.7 —“ෙල– ය”–
2.8 ෆැ”— ය”–
2.9 •ලැ” ල”” 
2.10 ෙඩ”’ ”ටර
3. ප’ගණක, ප’ගණක උපාංග හා ජාලකරණය
3.1  ප’ගණක  
3.2  ෙතාර“” තා”ෂණ මෘ”කාංග ප–ධ“
3.3  ප’ගණක ජාලකරණ උපාංග හා අමතර ෙකාට— : (Modems, Hubs, Routers, Patch 

Pannel Sweitchers, CAT Ethernet, Fiber UTP, Cable Conectors and etc)

3.4  Laptops, Note Books, Ipads and Tabs

3.5  ප’ගණක “”ණ ය”– හා —කෑ” ය”–
3.6 ෙමා“ට•—
3.7 ATM  හා  CDM  ය”–
3.8 ජංගම ”රකථන  හා උපාංග
3.9 UPS

4.  තෑ“ හා ”ාපාර “ව•ධන භා–ඩ (ජා“ක හා පළා’ ම”ට“” “ල“ ගැ”ම ’” 
කර• ලැෙ•)

4.1 සැහැ”— ”ඩා භා–ඩ
4.2 කැට
4.3 —ඩ හා වැ“ කබා
4.4 •” ”” ක”ටල
4.5 පාපැ”
4.6 ” ෂ•”— සහ ෙතා“”
4.7 සම” ඵලක
4.8 ර” කා’

5. රථ වාහන අව“තා (ජා“ක හා පළා’ ම”ට“” “ල“ ගැ”ම ’” කර• ලැෙ•)
5.1  වාහන අමතර ෙකාට—
5.2  වාහන ටය• හා “–•
5.3  වාහන බැට’
6. සං” හා “චාරක –ව”
6.1  •“ට” “ද•ශන –ව”
6.2  “චාරක –ව” (Hoardings)
6.3  ““““ත නාම –ව” හා “ෙය–” සං” –ව”
6.4  නාම –ව”(ෙල–හ හා “ලා—“”)
6.5  ශාඛා ස”නාමකරණය
6.6  ෙමානෙප–” හා ප”•”  (Monopol / Pylon)
7. “”ණ කට–“ 
7.1  ’ය—ම ව•ගෙ“ •” කවර
7.2  ’ය—ම ව•ගෙ“ ආකෘ“ ප–, ෙර“—’• ව•ග හා ෙපා’ ප’ 
7.3  ’ය—ම ව•ගෙ“ “චාරක ප—කා
7.4  පා— ෙපා’ හා “ලා—“” කවර
7.5  ආර”“ත “”ණ කට–“ (—–ර තැ”ප’ සහ“ක ප– හා ATM කා”ප’)
8. ““
8.1  ’ය—ම •” ””
8.2  “”ණ කා”’ ’බ” හා ෙට–න•
8.3   ප’ගණක •” ”” (Black light අ’ස” ප—කා, Pin Mailers සහ කාබන”— හා 

ත•ම” අඛ–ඩ ප—කා)
09. ෙකා”–ා’
9.1   ෙගාඩනැ“• ඉ”•“’
9.2 ජල ස’පාදන හා ජල අපවහන
9.3 වැ“ ජලය බැහැර •“ම
9.4 “ ”— හා ““ ”•ෙ”ෂක””
9.5 ෙකා””” •හ අ—’වැ•යා
9.6 අ””තර හා බා“ර අලංකරණ  
9.7  යා”—ක වාතා“ය හා වා–සමනය
9.8 වා–සමන ය”– අ—’වැ•යා
9.9 ””• —ථාපනය හා අ— ෙවා්””ය ප’පථ සැක“ම
9.10 ජල නළ සහ අප”” නළ  
9.11  ”“” ෙව–””යතා —ථාපනය (ද’ත ””• සංෙ–ශ ආර”“ත ප–ධ“, ෙපා” ඇම“’ ප–ධ“ 

හා ““ ආර”ෂණ)
9.12 මහා ප’මාණ යකඩ වැඩ
9.13 ඇ—““ය’ වැඩ හා “මාව”
9.14  –ම, –’“ හා ’”•” “මාව”
9.15 ව— වැඩ

9.16 සැහැ”— වාෙ” “•මාණ හා “මාව”
9.17 උ—න අලංකරණය
9.18 ගෘහ භා–ඩ හා උපකරණ හා වැ–”’
9.19 ජල ““ෙර–ධක
9.20 ෙව–” ”ලැ•”
9.21 “•මාණ සහ ඉ”•“’ ෙකා”–ා’
10. උපෙ–ශක ෙ—වා 
10.1   ’”” හා  •හමය ඉං“ෙ””මය ෙ—වා (ෙගාඩනැ“• සැල”’ •“ම,ඉ”•“ෙ’ කට–“ හා 

ස’බ”ධ ෙවන’ ෙ—වාව”)
10.2 “  ”— ඉං“ෙ””මය ෙ—වා (Geotechnical engineering)
10.3   වා—“ ”—ව ස’බ”ධ ෙ—වා
10.4 අ””තර හා බා“ර “•මාණක”ව”
10.5   ””• යා”—ක ඉං“ෙ””මය ෙ—වාව” (වා–සමනය, ””• –හැ” ඇ“ම, ””•ජනක ය”– 

හා ෙවන’)
10.6  බලශ”“ කළමනාකරණය හා හ’ත උපෙ–ශක
10.7  “•’ෙ—” ෙ—වා
10.8 “මාන ස””ෂක””
10.9 ”ාපෘ“ කළමනාකරණ ෙ—වා
11.  උපෙ–ශන ෙනාවන ෙ—වා (”——”, පළා’ හා ජා“ක ම”ට“” “ල“ ගැ”ම)
11.1  ෙම–ට• රථ වාහන අ—’වැ•යාව
  11.1.1  යා”—ක අ—’වැ•යාව
          11.1.2  ””•මය අ—’වැ•යාව
          11.1.3  “”ක’” හා —ෙ” ෙ“”“” 
11.2  වාහන නඩ’“ හා ෙ—වා •“’
11.3  ප’ගණක ද ෘඩාංග හා ආ•ත උපකරණ අ—’වැ•යාව
11.4  ””• උ’පාදක ය”– නඩ’“ ෙ—වා
11.5   ””• උපකරණ හා උපාංග අ—’වැ•යාව 
11.6  ””• –හැ” ඇ“ම, ජාලගත –හැ” ඇ“ම හා අ—’වැ•යාව
11.7  වා–සමන ය”– නඩ’“ව හා අ—’වැ•යාව
11.8   ස”“ෙ“දන උපකරණ උපාංග හා ජාල ප–ධ“ අ—’වැ•යාව
11.9   ආර”“ත ෙ—“– හා ““ ආර”“ත කැ–ෙන”• අ—’වැ•යාව
11.10 ගෘහ භා–ඩ හා කා•යාල•ය උපකරණ අ—’වැ•යාව
11.11 ෙ”ට’” ෙ—වා
11.12 ප”ෙබ–ධනාශක ෙ—වා (Pest Control)
11.13 ෙව”ෙ–’ ක”ව”  
11.14 —– රථ හා —– “වාහන ෙ—වා 
11.15 “චාරක ෙ—වා
11.16  ””තා” •“ම හා ෙපා•’ •“ම
11.17 ක’ක”ව” සැප•ම

2020 ව•ෂය සඳහා භා–ඩ, කා•ය, ෙ—වා හා උපෙ–ශක ෙ—වා “ස’පාදනය සඳහා “ාෙ–—ය සංව•ධන බැං—ව ෙවත •යාප”ං— •මට කැමැ’ත” ද”වන 
””ග’ සැප–’ක”ව”, ෙකා”–ා’ක”ව”, ෙ—වා සපය”න” හා උපෙ–ශක ෙ—වා සපය”න” ෙව“” අය”’ප’ කැඳව• ලැෙ•

සැල•ය –“ය :-  
  “ාෙ–—ය වශෙය” (ෙකාළ“” ”ට “ෙ–ශවල) භා–ඩ හා ෙ—වා සැප”ය හැ• අය”’ක”ව” අ—ළ පළා’ වශෙය” ”—තර ඔ–”ෙ” 

අය”’ප’වල සඳහ” කළ –“ය.
   ෙකා”–ා’ සඳහා ඉ”•“’ සංව•ධන අ“කා’ෙ“ (CIDA/ෙපර ICTAD ෙහ– ජා“ක ඉ”•“’ ආයතනය NCASL) ඒ ඒ 

ෙ”–යට අ—ළව වලං• •යාප”ං—ය ලබා “—ම හා වලං• ”ාපාර •යාප”ං—ය සමග එය අඛ–ඩ ආස”නම ෙපර වසර “න 
සඳහා “–ය –“ය.

   උපෙ–ශක ෙ—වාව” සඳහා අ—ළ ආයතනෙ“ ෙහ– ––ගල””ෙ” ෙහ– ඒ ඒ ෙ”–ෙ“ වරල’ සාමා“ක’වය ස“ත ––ගල”” ’“ය 
–“ අතර, අ—ළ “–ණ’වය ලැ—ෙම” ප”ව අවම වශෙය” වසර “නක ෙ—වා පළ–”–ද ලබා “–ය –“ෙ“.

ෙකා”ෙ–’ හා “යමය” 
’ය—ම අය”’ක”ව” පහත සඳහ” ෙකා”ෙ–’ ස–රා•ය –“ය.
01.  අය”’ක”ව” – ලංකාෙ“ •යාප”ං— ”ාපා’කය” ”ය –“ අතර, ”ාපා’ක •”නෙ“ ”රකථන, ෆැ”—   සහ ඊෙ’” පහ”ක’ 

“—ම වඩා’ ෙය–” ෙ“.(”ාපාර •යාප”ං— සහ“කෙ“ ”ටපත” ඇ“—ය –“ය)
02. ෙකා”–ා’ක”ව” සඳහා වලං• CIDA ෙහ– (NCASL) •යාප”ං—ය “–ය –“ය. (ක•” ICTAD ආයතනය)
03.  අය”’ක”ව” රජෙ“ ෙදපා•තෙ’”“, ”ව—ථා”ත ම–ඩල, ””ග’ ෙපෟ–ග•ක ”ාපා’ක ආයතන ව•” මෑත ව•ෂ වල“ 

ෙමබ“ ඇණ–’ ලබා ස“•—යක සැප–’ හා ෙ—වා “ම කර ඇ“ බවට •”ත සා”“ ම—” ෙප”•’ කළ –“ය.මෑත අ–”” 03 ක 
කාලය” “ළ ලබා ඇ“ ඇණ–’ ””බඳ ෙතාර“” සැප•ම වඩා’ ””” ෙ“.

04.  ය”– හා උපකරණ වැ“ අ—’වැ•යාව” ස“ත අ”තමය” සැප•මට බලාෙපාෙරා’“ වන සැප–’ක”ව” අ—ළ අ—’වැ•යා 
•“මට අව“ අව—ථාවල“  ක•මා”තශාලා පහ”ක’ තම” ස“ අය  ”ය –“ය.

05.  අය”’ක”ව” ”.500,000/- ” ඉ”මවන ඇණ–’ සැප•මට බලාෙපාෙරා’“ ව”ෙ” න’ ඊට අව“ ”“මය හා අෙන—’ 
ස’ප’ ඇ“ බවට •”ත සාධක ෙප”•’ කළ –“ අතර, ප”“ය ව•ෂ “ෙන“ (2016, 2017, 2018) ”ගණනය කරන ලද ”“ 
වා•තාවල ඡායා—ථ ”ටප’ ඉ”’ප’ කළ –“ය.

06.  අය”’ප’ අපෙ” www.rdb.lk ෙව• අඩ”ය “”” බාගත කර ගැ”ෙ’ පහ”කම අය”’ක”ව” ෙවත සලසා ඇත. හ“”වා “ 
ඇ“ ෙමම ආකෘ“ප–ය ම—” පමණ” අය”’ කළ –“ අතර, එෙ— ෙනාමැ“ අය”’ප’ ““”ෙ’ප කර• ඇත. 

07.  එ” කා–ඩය” යටෙ’ ඇ“ අ• කා–ඩ සඳහා එ” අය”’පත” යටෙ’ අය”’ කළ හැ• අතර, සෑම “ධාන කා–ඩය” සඳහාම 

ආප” ෙනාෙගවන ””ය” 1,000.00 බැ“” (“ධාන කා–්ඩ 11 සඳහා ෙවන ෙවනම •යාප”ං— ගා—“ ෙග”ය –“ය) •යාප”ං— 
ගා—“ව”  අය”’ප’ බාර “ෙ’“ “ද•”  ෙග”ය –“ය.  සෑම අ• කා–ඩය”ම පැහැ”•ව ’””ය –“ය.

08.  ස’—•ණ කරන ලද අය”’ප’ 2020/01/20 ”න ෙහ– එ”නට ෙපර  අංශ “ධා” - මානව ස’ප’ සංව•ධන හා ප’පාලන,  “ාෙ–—ය 
සංව•ධන බැං—ව, “ධාන කා•යාලය ෙනා. 933, •වර පාර, ෙවද“”ල, කැල—ය, ෙවත ෙහ– ම–ම, ඌව, සබරග“ව, නැෙගන“ර, 
වයඹ, උ“” මැද, බ—නා“ර හා ද—ණ යන පළා’ කා•යාල ෙවත ෙගන”’ භාර ”ය –“ය.

09.  අය”’ප’ බහාලන කවරෙ“ ව’ පස ඉහළ ෙකළවෙ• සැප–’ක”ව” •යාප”ං— •“ම - 2020 සහ කා–ඩ අංකය” පැහැ”•ව 
සඳහ” කළ –“ය.

10.   අය”’ක”ව” වැ” සඳහා •යාප”ං— • ඇ’න’ එම අංකය අ“වා•යෙය”ම සඳහ” කළ –“ අතර, එෙ— •යාප”ං— • ෙනාමැ“ 
න’ ඒ බැ“ තහ–” ෙකාට ෙ–—ය ආ—ය’ ෙකාමසා’— ජනරා”ෙග” ලබා ග’ •”ය” අය”’ප–ය සමඟ අ“ණා ඉ”’ප’ කළ 
–“ය.

11.  ”ාපාර •යාප”ං— සහ“කය, ”ග—ත ”“ වා•තා (ප”“ය වසර “නක), (අ—ළ ෙ“ න’) ෙමබ“ ඇන–’ ලබා ස“•—යක ෙලස 
සැප–’ හා ෙ—වා “ම කර ඇ“ බවට •”ත සා”“ (“ල“ ගැ”ෙ’ ඇන–’ ෙහ– ෙකා”–ා’ ”ටප’)   ”ටප’ අ“ණා ෙනාමැ“ 
අය”’ප’ නැවත ’•’“ම” ෙනාමැ“ව ““”ෙ’ප කරන අතර, එවැ“ අය”’ක”ව” සැප–’ක”ව” ෙලස •යාප”ං— 
ෙනාෙක ෙර• ඇත.

12.  ”.1000.00 ෙගවා අය”’ප’ බැං—ව ෙවත ඉ”’ප’ •“ම “ාෙ–—ය සංව•ධන බැං—ව සමඟ •යාප”ං— —වා ෙ— ෙනාසැලෙ”.
13.  කා•ය ම–ඩලෙ“ සාමා“කය”  ෙහ– කල–යා ෙහ– ඔ–”ෙ” ද”ව” අය”’ක”/ අ”“ක”ව”/ හ–”ක”ව” ෙහ– අ–”ෂකව”” 

වන ආයතන සැප–’ක” ෙලස •යාප”ං— •ම සඳහා ”””ක’ ෙනාලබ”.
14.  එ” එ” අය”’ප’ ඇග•මට ල” කරන අතර, බැං—ව ”රණය කරන ප’” ”””ක’ ස’—•ණ කළ අය”’ක”ව” •යාප”ං— 

•“ෙ’ අ”“ය බැං—ව ස“ ෙ“.වැ• ”—තර සඳහා කළමනාක” - ප’පාලන ෙවත අංක 011 2035454 යන ”රකථන අංකයට 
අමතා ලබා ගත හැ•ය.

අංශ “ධා” - මානව ස’ප’ සංව•ධන හා ප’පාලන,
“ාෙ–—ය සංව•ධන බැං—ව, 
“ධාන කා•යාලය, ෙනා. 933 •වර පාර,  ෙවද“”ල , කැළ—ය.
”රකථන අංක  : 011 2035470 /011 2035454     
ෆැ”—    : 011 2906883

2020 ව•ෂය සඳහා සැප–’ක”ව” •යාප”ං— •“ම


