උතුරු මෆද ඳෂළත් වභළල
2016 ලර්ය වශළ වෆඳයුම්කරුලන් වශ කකොන්ත්රළත්කරුලන්
ලියළඳදිංචි කිරිම.
2016 ලර්ය වශළ උතුරු මෆද ඳෂළත් වභළකේ සියළුම අමළත්ළිං ෙ කදඳළර්ත්කම්න්තු ෙ නයත්න ල
අල ඉදකිරිම්, ද්රල වශ කවලළලන් වෆඳීමම වදශළ ලියළඳදිංචි ීමම කෆමි  රළ් ෙ විංවහාළ ෙ ර්ය
ඳලරළ ගත් කලෂද නයත්න ෙ වෆඳයුම්කරුලන් ෙ නිහඳළදකයින් ෙ කෙදළශරින්නන් වශ ඉදකිරිම් ලෆඩ
වදශළ කකොන්ත්රළන්කරුලන්කගන් අයදුම්ඳත් කෆදලනු ෆකේ.

කකොන්ත්රළත්කරුලන් ලියළඳදිංචි කිරිම

සුදුසුකම්
01. උතුරු මෆද ඳෂළකත් වහථිර ඳදිංචි කකොන්ත්රළත්කරුලන් වශ ඳෂළත් තු වහලයය ලළඳළර කශ ළ ළ
නයත්න ඳලත්ලළකගන යන කකොන්ත්රළත්කරුලන් කකොන්ත්රළත් වශළ ලියළඳදිංචි විය ශෆකි අත්ර,
රුපියල් ක් 50 ඉක්මලන “ඉදිකිරිම් වදශා වෑම කකොන්ත්රාත්කරකරුකලමම ඉදිකිරිම් ශා පුහුණු කිරීකම්
අභ්යාව” (ICTAD) නයත්නකේ ලියළඳදිංචි ීම සිටිය යුතුය. (අයදුම්ඳත්රය වමඟ පි ඳත්ක් ඉදරිඳත්
කෂ යුතුය)
02. 2014,2015 ලර් ල සිවිල් ඉිංජිකන්රු ක යුතු පිළිෙදල සිය ශෆකියළලන් ඉදරිඳත් කර වනළා කෂ
යුතුය.(අයදුම්ඳත්රය වමඟ පි ඳත් ඉදරිඳත් කෂ යුතුය)

03. සුදුසුකම් වශ ලත්කම් වනළා කකකරන වශි ක ඉදරිඳත් කෂ යුතුය.(අයදුම් ඳත්රය වමඟ පි ඳත්
ඉදරිඳත් කෂ යුතුය.)
වෆඳයුම්කරුලන් ලියළඳදිංචි කිරිම.
සුදුසුකම් :01.
ලළඳළරය රි ිංකළකේ ලියළඳදිංචි කර ි බිය යුතුය.(අයදුම් ඳත්රය වමඟ පි ඳත්ක් ඉදරිඳත් කෂ
යුතුය.)
02.
(අ) වම්පුර්ණකයන්ම දෆලකයන් නිම කරන ද භළණ්ඩ වෆඳීමම වශළ, ලන විංරක්ණ
කදඳළර්ත්කම්න්තුල විසින් නිකුත් කෂ අලවර ඳත්රය ෙළ ි බිය යුතුය.(අයදුම් ඳත්රය වමඟ පි ඳත්ක්
ඉදරිඳත් කෂ යුතුය.)
(න) වෆඳයුම් ද්රල විකිිමම වශ කවලළ වෆඳයිම වශළ ඳලත්ලළ කගන යන නයත්න ඒ වදශළ
ඳෂළත් ඳළන නයත්නකයන් ෙළ ගන්නළ ද ෙඳත්රය වශ යය ඳලත්ලළ කගන යළම වශළ ඳෂළත්
ඳළන නයත්නකේ ලියළඳදිංචි ීමම අදළල නනි කල ෙළ ගත් යුතු ෙඳත්ර ෙළ කගන ි බිය
යුතුය.වම ලළඳළරික නයත්නයක්ම ත්ම ලළඳළරය ඳලත්ලළ කගන යළම කලනුකලන් ඳෂළත් ඳළන
නයත්නයක ෙදු මුදල් (කලෂද ෙඳත්ර ගළවහතු) කගලළ ි බිය යුතුය. (2015 ලර්කේ ෙදු මුදල් කගවු
රිසිට් ඳත්රකේ පි ඳත්ක් අයදුම් ඳත්රය වමඟ ඉදරිඳත් කෂ යුතුය)
(ඇ) ඳෂළත් ඳළන නයත්න කලත් කලෂද ෙඳත්ර ගළවහතු කනොකගලනු ෙන, වමළගම් ඳනත්
ය කත් විංවහාළගත් කිරිකම් හිමි වමළගම් 2015 ලර්ය අදළල පිරිලෆටුම් ෙදුෙනදළයම් ෙදු කගලන ද
ෙල ත්ශවුරු ලන ලියවිලි ඉදරිඳත් කෂ යුතුය.
1

(ඈ) නරක්ක කවලළ වෆඳීමම වශළ රළ් නරක්ක කවලළ අමළත්ළිංකේ ලියළඳදිංචි කිරිකම්
වශි කය ෙළ ි බිය යුතුය.(අයදුම් ඳත්රය වමඟ පි ඳත්ක් ඉදරිඳත් කෂ යුතුය)
(ඊ) නඳනළළ ඳලත්ලළගන යළම වදශළ මශ නගර වභළ ෙ ප්රකශයකනම්,නශළර ඳනත්
අනුකූල ක යුතු කරන ෙල මශ්න කවෞ  ඳරික්කකේ වශි කයද, ප්රළකශය ය වභළ ෙ
ප්රකශයකනම් කවෞ  නලද නිෂධළරිකේ වශි කයද ි බිය යුතුය.(අයදුම් ඳත්රය වමග පි ඳත්ක්
ඉදරිඳත් කෂ යුතුය)
03.
2014 ,2015 ල වෆඳයුම් ශළ කවලළ සිදුකර ඇත්නම්, යම කවලළ වම්පුර්ණ කර ඇි  ෙල
ලිඛිත් වළක්ෂි ඉදරිඳත් කෂ යුතුය.
04.
වෆඳයුම් ශළ කවලළ ඇණවුම් වෆඳීමම අල මුමය වශ අකනකුත් ශෆකියළලන් ඇි  ෙල
ලිඛිත් වළක්ෂි ඉදරිඳත් කෂ යුතුය.
05.
නනයනය කරන වෆඳයුම්කරුකලකු නම් ප්රධළන නිකය ජිත්කයකු ද ෙ නිකය ජිත්යළද ෙ උඳ
නිකය ජිත්කයකුද යන්න ලිඛිත්ල වනළා කෂ යුතුය.
06.
යුතුය.

ලෆට් ෙදු කගවිම වදශළ ලියළඳදිංචි ීම ඇත්නම් ඊ අදළෂ ලියකියවිලි ල පි ඳත් ඉදරිඳත් කෂ

අයදුම් කිරිම ශළ ලියළඳදිංචි කිරිම:01.
2015.09.17 දින ඳ.ල 3.00 දමලා කමම කළර්යළකයන් නිකුත් කරන අයදුම්ඳත් මගින්
ලියළඳදිංචි ීමම වශළ ඉල්ලුම් කෂ වෆක.
02.
ඉල්ලුම්ඳත්කර වමඟ විව්තර ඳත්රිකාල බා ගැනිම වශා වෑම අයදුම්ඳතම වශාම රු. 100.00
ක ආඳසු කනොකගලන මුදම මුදලින් කගවිය යුතුය. තැඳෑකන් අයදුම් ඳත්ර බා ගැනිම වදශා මුදල්
ඇණවුමම එවිය යුතුය. මුදල් ඇණවුමකින් කගවිම් කරන්කන් නම් බන්නා ˝ප්රධාන කල්කම් තතුරු
මැද ඳෂාත˝ වශ කගලන කාර්යාය ˝අනුරාධපුරය˝ යන්න වදශන් කෂ යුතුය.
03.

යක් යක් අයිත්මය වශළ ලියළඳදිංචි විම කලන කලනම ඉල්ලුම් ඳත්ර ඉදරිඳත් කෂ යුතුය.

04.
ලියළඳදිංචි ගළවහතු ඳශත් ඳරිද මුදලින් කගවිය යුතු අත්ර, යම මුදල් නඳසු කගලනු කනොෆකේ.
ගළවහතු ප්රමළණයන් ඳශත් ඳරිදකේ.
(අ)

වැඳයුම්කරුලන් වශා ලියාඳදිිංචි ගාව්තු ප්රමාණයන්
යක් යක් අයිත්මය වශළ ලියළඳදිංචි විම වශළ රු 250.00 ක මුදක් කගවිය යුතුය.

(න)

ලළශන අළුත්ලෆඩියළලන් වශළ ලියළඳදිංචි ගළවහතු ප්රමළණයන්
1.

˝ඒ˝කරිමය -

රු.

1,000.00

2.

˝බී˝කරිමය -

රු

750.00

3.

˝සී˝ කරිමය -

රු

500.00

2

(ඇ)

කකොන්ත්රළත් වශ ඉදකිරිම් වදශළ ලියළඳදිංචි ගළවහතු ප්රමළණයන්
1.

රු.ක් 10

2.

අඩු

-

1,000.00

රු.ක් 10 සි රු. ක් 20 දක්ලළ

-

2,000.00

3.

රු.ක් 20 සි රු.ක් 50 දක්ලළ

-

3,000.00

4.

රු.ක් 50 සි රු.ක් 100 දක්ලළ

-

5,000.00

5.

රු.ක් 100

-

10,000.00

ලෆඩි

04.
අයදුම්ඳත්ර 2015.09.30 කලනි දින ඳ.ල 3.00 ට කඳර ැකබනකවේ ලියාඳදිිංචි තැඳෑකන් ඳශත
වශන් ලිපියට එවිම කශෝ අතින් කගනවිත්කර වශකාර කල්කම් (මුදල්) කලත භ්ාරදීම කශෝ කෂ ශැකිය.
අතින් කගනවිත්කර භ්ාරකදනු බන අයදුම්ඳත්කර වශා රිසිට්ඳතම එම අලව්ථාකේදි බා ගත යුතුය.
05.
අයදුම්ඳත් ෙශළන කලරකේ ඉශ ලම් කකෂලර
කකොන්ත්රාත්කරකරුලන් ලියාඳදිිංචි කිරිම˝ යනුකලන් වශන් කෂ යුතුය.

˝2016

වැඳයුම්කරුලන්

/

කලනත් කකොන්කශසි :01.
මිෂ ගණන් කෆවිම වශ ක න්ඩර් කෆවිම ලියළඳදිංචි වු වෆඳයුම්කරුලන්කගන්
වශකකොන්ත්රළත්කරුලන්කගන් කරනු ෙන අත්ර , උතුරු මෆද ඳෂළත් වභළකේ අලත්ළලය අනුල
ලියළඳදිංචි කනොවු වෆඳයුම්කරුලන්කගන්ද මිෂ ගණන් කෆීමකම් අයිි ය උතුරු මෆද ඳෂළත් වභළල
වතුකේ.
02.
ලියළඳදිංචිය වශළ ඉදරිඳත් කකකරන අයදුම්ඳත්රය වකළ ෙළ වෆඳයුම්කරුලන් වශ
කකොන්ත්රළත්කරුලන් කලත් ඇි  ශෆකියළලන් වශ සුදුසුකම් මත් ඳමනක් යකි අයදුම්කරුලන් ලියළඳදිංචි
කිරිකම් අයිි ය ශළ කශතුන් කනොදන්ලළ ප්රි කෂඳ කිරිකම් අයිි ය උතුරු මෆද ඳෂළත් වභළල වතුකේ.
03.
ලියළඳදිංචි කර ගන්නළ සියළුම වෆඳයුම්කරුලන්
ෙල ලිඛිත්ල දෆනුම් කදනු ෆකේ.

ෙ කකොන්ත්රළත්කරුලන්

ලියළඳදිංචි කෂ

04.
යම් වෆඳයුම්කරුලකුකේ ෙ කකොන්ත්රළත්කරුලකුකේ කවලය වෆඳීමම පිළිගත් කනොශෆකි මට් ම
දුර්ල ත්ත්ලයක ඳලි න්කන් නම්ද, වෆඳයුම් ෙ කකොන්ත්රළත් ක යුතු කිරිකම්ද යම් ලිං ළ වශගත්
ක්රියළලක් කශ අරමිකත්ළලයක කයදුනළ යෆයි, උතුරු මෆද ඳෂළත් ප්රධළන කල්කම් ලරයළ වහිමක
ඳත්ලන කත්ොරතුරු මත් නයත්න අවළදු කල් ණය ඇතුත් කකො මින් ඉදරිය වෆඳයුම්කරුලකු ෙ
කකොන්ත්රළත්කරුකලකු කව පිළි කනොගෆමටම ක යුතු කෂ ශෆක. ඒ පිළිෙද වු පුර්ණ අයිි ය උතුරු
මෆද ඳෂළකත් ප්රධළන කල්කම් වතු ලන්කන්ය.
05.
උතුරු මෆද ඳෂළත් වභළකේ වෆඳයුම්කරුලන් ෙ කකොන්ත්රළත්කරුලන් පිළිෙ වික වෆකිල්ක්
දක්ලන ෙන අත්ර, ඳෂළකත්න් පි ත් ලියළඳදිංචි ීම ඇි  වෆඳයුම්කරුලන් ෙ කකොන්ත්රළත්කරුලන් අදළ
ප්රළකශය ය කල්කම් කකොට්ඨළකේ ප්රළකශය ය කල්කම්කගන් ලළඳළරික නයත්නයක් ඳලත්ලළගන යන
ෙල ලළර්ත්ළලක් ෙළ ගෆනිම අනිලළර්යය කේ . (අයදුම්ඳකත්හි ˝න˝ කකො ව)

3

අයිත්ම
අිංකය

අයිත්ම විවහත්රය

01 කාර්යායීය තඳකරණ වැඳයීම :01-01
01-02

කළර්යළීමය ලී ෙඩු ශළ උඳකරණ වෆඳීමම.- (දෆල).
කළර්යළීමය උඳකරණ වෆඳීමම.- (යකඩ, ප්ළවහටික් ශළ දෆල මිර).

01-03
01-04

්ළයළ පි ඳත් යන්ත්ර, යතුරු ලියන යන්ත්ර, කර නිකය යන්ත්ර, සෆක්වහ යන්ත්ර ශළ කේළල
ව ශන් කිරිකම් යන්ත්ර වෆඳීමම.
කෆමරළ කප්රොක්ක් ර්,නරක්ෂිත් කෆමරළ,ීමඩිකය උඳකරණ වෆඳීමම - (රූඳලළහිමට,
විසීඩිෙඩීීමඩී යන්ත්ර, කඩක් යන්ත්ර, කට්ප්කරකක ඩර්, කර්ඩිකය ශළ කඩක්පිවහ, හිවහ කෆවට් පීවහ)
නදය වෆඳීමම.

01-05

ලළයු වමන යන්ත්ර වෆඳීමම.

01-06

ඳරිගණක යන්ත්ර වෆඳීමම.

01-07
01-08
01-09
01-10

ඳළඳෆද වෆඳීමම.
ේද විකළන යන්ත්ර වෆඳීමම
මිනින්කද රු උඳකරණ
කිරුම් මිනුම් උඳකරණ වෆඳීමම

02 කාර්යායීය ඳාරිකභ්ෝගික ද්රලය වැඳයීම:02-01
02-02

ලිපි ද්රල වෆඳීමම.
ඳරිගණක ඳළරිකභ ගික ද්රල වෆඳීමම. (ඩිවහකට්, සීඩිෙඩීීමඩී ත්ෆටි, රිෙන්) නදය වෆඳීමම.

02-03
02-04
02-05
02-06
02-07

රෙර් මුද්රළ, දන මුද්රළ ශළ නළම පුලරු වෆකසීම ශළ වෆඳීමම.
ඳළමටය ්ය වෆඳීමම.
ඳළමටය ් වෆඳයුම් (් කඳරන) උඳකරණ වෆඳීමම.
කළර්යළලීය වනිඳළරක්ක ද්රල වෆඳීමම.
ඳදක්කම්, වමරු ි ලින ශළ කුවළන වෆඳීමම.

03 කාර්යාලීය කවේලා වැඳයීම :03-01
03-02
03-03
03-04
03-05
03-06
03-07
03-08
03-09
03-10
03-11
03-12
03-13
03-14
03-15

කළර්යළලීය මුද්රණ ක යුතු, පින්තර රළමු කිරිම, ශළ දෆන්විම් පුලරු ඇදම වශ වෆකසීම.
ඳරිගණක ශළ ්ළයළපි ඳත් යන්ත්ර අළුත්ලෆඩියළ කිරිම ශළ නඩත්තු කවලළ.
ඳරිගණක මෘදුකළිංග විංලර්ධනය, වහාළපිත් කිරිම ශළ උඳකශළත්මක කවලළ.
නරක්ක කවලළ වෆඳීමම.
කළර්යළලීය උඳකරණ අළුත්ලෆඩියළ ශළ නඩත්තු කවලළ වෆඳීමම.
ඇමදුම් කවලළ ශළ වනිඳළරක්ක කවලළ වෆීමම.
ලළයු වමීකරණ යන්ත්ර අළුත්ලෆඩියළල ශළ කවලළ කිරිම.
අභන්ත්ර දුරකාන කවලළ .
පුහුණු නුපුහුණු රම වෆඳයුම්.(කඳදකර්රු,ලඩු කළර්මික,විදුලි කළර්මික)
ීමඩිකය කිරිම, ්ළයළරූඳ මුද්රණය.

03-16

නර්ත්න වශ විංගීත් භළණ්ඩ අළුත් ලෆඩියළ කිීම

03-17
03-18

ෂදරුලන් අල ද්රල වෆඳීමම.
නඳන ළළ ඳලත්ලළකගන යළම.

නලදය උඳකරණ අළුත් ලෆඩියළ කිීම

කශය ය ඖධ නිහඳළදනය අල යන්ත්ර සුත්ර ශළ උඳකරණ අළුත්ලෆඩියළල.
විදුලි උඳකරණ ශළ විදුලි ්නක යන්ත්ර අළුත්ලෆඩියළල.
නිෂ ඇදුම් වශ කරද මෆසීකම් (ි ර කරද, කලනත්) කවලළ වෆඳීමම.
නර්ත්න අිංග ල අදළ නර්ත්න ලවහත්රළභරණ වෆඳීමම

4

04 ඳාවැල් තඳකරණ වැඳයීම:04-01
04-02
04-03
04-04
04-05

ඳළවෆල් ලී ෙඩු උඳකරණ වෆඳීමම (කඩවහක්, පුටු, කම්ව) දෆල.
ඳළවෆල් උඳකරණ වෆඳීමම (කඩවහක්, පුටු, කම්ව) යකඩ, ප්ළවහටික් ශළ දෆල මිර.
චිත්ර විය වම්ෙන්ධ උඳකරණ වෆඳීමම.
විදළ රවළයනළගළර විය වම්ෙන්ධ උඳකරණ වෆඳීමම.
විංගීත් ෙ නෆටුම් ෙ තර්යලළදන විය වම්ෙන්ධ උඳකරණ වෆඳීමම.

04-06

ඳළවල් සීනු ශළ ර හුණු වෆඳීමම.

04-07

වික අධඳනික විය උඳකරණ වෆඳයිම (අ, කගොලු, ශළ බිහිරි ෂමුන් වශළ).

04-08

කනොවිධිමත් අධළඳන උඳකරණ වෆඳීමම.

04-09

ගුණළත්මක කයදවුම් උඳකරණ වෆඳීමම.

04-10

ඳළවල් ලළර විභළග ප්රහණ ඳත්ර මුද්රණය කිරිම.

05 පුව්තකා කඳොත්කර ශා ග්රන්ථ වැඳයීම
05-01

පුවහත්කළ කඳොත් ශළ ග්රන්ා වෆඳයිම.

06 ක්රීඩා ා භ්ාඩ ඩා  වැඳයීම
06-01

ක්රිඩළ භළණ්ඩ වෆඳීමම.

06-02

ක්රීඩළ භළණ්ඩ අළුත්ලෆඩියළකිරිම.

06-03

ක්රීඩළ නිෂ ඇඳුම් වෆඳීමම

06-04

පිහිනුම් ත් ළක නඩත්තු,රවළයනික ද්රලය වෆඳීමම ශළ ඊ අදළෂ උඳකරණ වෆඳයිම

07 ඇගළුම් කර්මාන්තයට අලය ද්රලය වැඳයීම :07-01

සියළුම ලර්ග ල මශන මෆෂින් ශළ අමත්ර කකො වහ වෆඳීමම.

07-02

කරදපිළි, නූල් ලර්ග ශළ ඩයි ලර්ග වෆඳීමම.

08 ධීලර ඳශු වම්ඳත්කර ශා කෘෂිකාර්මික :08-01

කෘෂි යන්ත්ර වෆඳීමම (ධළන පිටි වෆකසීකම් යන්ත්ර ෙ ත්ළ කඳොතු ඉලත් කිීකම් යන්ත්ර ෙ
කගොයම්කඳන යන්ත්ර ෙ කඳොප්කක න් නිහඳළදන යන්ත්ර).

08-02

කෘෂිකළර්මික උඳකරණ වෆඳීමම ශළ කමත්අසුරනු ෙ ඳෆරෂුට් ත්ලළන් ත්ෆටි ෙ ක්ද්ර ්
වම්ඳළදන ඳශධි  ෙ කවලන දෆල් ෙ කුන්ත්ළනි (දශයියළ අගුරු කරනු ෙන ෙෆරල්) ීම ත්ම්ෙන
ෙෆරල් ෙ කමට්රික් මී මෆසි කඳට්ටි වෆඳීමම.

08-03

කෘෂිකළර්මික උඳකරණ වෆඳීමම (ලතුර කඳොම්ඳ, කලනත් කෘෂි නම්ඳන්න).

08-04

ක ශ භළණ්ඩ වෆඳීමම (කෆි , කඳොකර , උදලු, නගුල් නදය).

08-05

කෘෂිකළර්මික කර ඳණ ද්රල වෆඳීමම - ඳෆ ලර්ග.

08-06

කෘෂිකළර්මික කර ඳණ ද්රල වෆඳීමම - බී් ලර්ග (යෂලළු, බී් ෙ අනයනික කොකු.
ළුනු ෙ බී් ෙ නනයනික ෙඩ ඉරිගු, බී් ෙ ඳෆකඳොල්, බී් ෙ කලනත් ලර්ග).

08-07

බී් ෙළ ගෆමටම වශළ අල ඳෂතුරු ශළ යෂලළු වෆඳීමම(කදළුම්,කික කප්ර,ගවහ
බු,කදහි,ි ේෙටු ,මිටි ඇඹරැල්ළ,මිටි මුරුිංගළ නද)

08-08

ෙශධ කිීම අල අිංකුර ශළ රිකිලි ලර්ග වෆඳීමම.(අඹ,කදොඩම් නද)

08-09

අිංකුර ශළ රිකිලි ෙශධ කිීම.
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08-10
08-11

බී් ශළ ඳෆෂ කර ඳණය කිීම වශළ අල කඳොලිතීන් මළු ලර්ග වෆඳීමම.
කඳොකශොර ලර්ග.

08-12

කෘෂි රවළයනික ද්රල වෆඳීමම (ලල් නළක ෙ කෘමි නළක).

08-13

කෘෂිකළර්මික ශළ නර්ථික ක යුතු වශළ කයොදළ ගන්නළ සියළුම වතුන් වෆඳීමම.

08-14

වත්ල නශළර, කෙකශත් ශළ උඳකරණ වෆඳීමම.

08-15

ධීලර කර්මළන්ත්ය වශළ මත්ව ශළ මත්ව ඇඟිල්න් වෆඳීමම.

08-16

ධීලර කර්මළන්ත්ය වශළ උඳකරණ වෆඳීමම.

09 ශව්ත කර්මාන්තය වශා තඳකරණ වැඳයීම:09-01

ලඩු ලෆඩ ශළ කම්වන් ලෆඩ වශළ උඳකරණ වෆඳීමම.

09-02

ලුහු ඉිංජිකන්රු උඳකරණ වෆඳීමම.

09-03

ශවහත් කර්මළන්ත් උඳකරණ වෆඳයිම.

09-04

ඉරු දෆල වෆඳීමම.

10 කවෞඛ්ය ආරමක තඳකරණ ශා ෂධ ලර්ග ශා කවේලා වැඳයීම.
10-01

ෙ හිර ඖධ ලර්ග වෆඳීමම.

10-02

නයුර්කේද ඖධ ලර්ග වෆඳීමම.

10-03

 උඳකරණ වෆඳීමම.

10-04

 ඳළරිකභ ගික ද්රල වෆඳීමම.

10-05

ශෘද කර ග ඒකක නලද උඳකරන වෆඳීමම.

10-06

විකිරණ යන්ත්ර ශළ යක්වහකර් ඳ  ඇතුළු අකනකුත් විකිරණ උඳළිංග වෆඳීමම.

10-07

රවළයනළගළර උඳකරණ වෆඳීමම.

10-08

රවළයනළගළර ඳරික්ණ වශළ ලන ඳළරිකභ ගික ද්රල ශළ රවළයනික ද්රළලණ වෆඳීමම.

10-09

උගුර, කන, නළවය නලද උඳකරණ වෆඳීමම.

10-10

අක්ෂි නලද උඳකරණ වෆඳීමම.

10-11

විකළිංග නලද උඳකරණ ශළ ඳළරිකභ ගික ද්රල වෆඳීමම.

10-12

දන්ත්  නලද කමලම් ශළ ද්රළලණ වෆඳීමම.

10-13

කලනත් නලද උඳකරණ ශළ ඳළරිකභ ගික උඳළිංග ශළ ද්රළලණ වෆඳීමම.

10-14

කශය ය ඖධ නිහඳළදනය අල යන්ත්ර සුත්ර ශළ උඳකරණ වෆඳීමම.

10-15

කර ශල් ඇන්, වහක්රීන්, කර ද පුටු, සුි කළගළර ඇන්, කර ශල් ල කෙකශත් අල්මළරි,
කරොලි, කර ශල් වහාළම(කොකර්), කවයින් වහ න් ආ නදය වෆඳීමම.

10-16

ඔක්සි්න් ශළ ගවහ වෆඳීමම.

10-17

මදුරු දෆල් වෆඳීමම.

10-18

කමට් වෆඳීමම.

10-19

දර වෆඳීමම.

10-20

මුළුත්ෆන්කගයි උඳකරණ වෆඳීමම.

10-21

කරද කවදීම ශළ පිරිසිදු කිරිම.

10-22

කරණලමි කවලළ වෆඳීමම.
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10-23

කෆලි කව යකතු කිරිම ශළ ප්රලළශණය ඇතුළු වනිඳළරක්ක ක යුතු.

11 ආශාරද්රලය වැඳයීම:11-01

කකටි නශළර, බීම ලර්ග ශළ කක් රින් කවලළ වෆඳීමම.

11-02
11-03
11-04

කර ශල් වශළ අමු නශළර ශළ පිසු නශළර වෆඳීමම.
වියලි නශළර ද්රල වෆඳීමම.
යෂලළු ශළ මවහ මළළු වෆඳීමම.

12 ලාශන අළුත්කරලැඩියාල ශා අමතර කකොටව් වැඳයීම :
12-01
12-02

සියලුම ලර්ගකේ කම

ර් රා අමත්ර කකො වහ වෆඳීමම.

යර්, ටියුේ, ශළ ෙෆ රි වෆඳීමම.

12-03

ලළශන අළුත්ලෆඩියළ කිීම.

12-04

ලළයු වමන යන්ත්ර අළුත් ලෆඩියළල ශළ කවලළ කිරිම.

12-05

ලළශන කුන් ලෆඩ (ක න්ට් කරද මෆසිම, ෂිට් කලර දෆමිම).

12-06

ලළශන කවලළ කිීම.

13 කගොඩා නැගිලි ද්රලය වැඳයීම :13-01

කගොඩනෆගිලි උඳකරණ, ඉදකිරිම් ද්රල ශළ කගොඩනෆගිලි වවිකිරිම්, කටුකම්බි නදී
උඳකරණ වෆඳීමම.

13-02

විදුලි උඳකරණ, උදුන්, විදුලි ඳිංකළ, ශීත්කරණ ශළ විදුලි ්නක යන්ත්ර වෆඳීමම.

13-03

තීන්ත් ලර්ග, ලළර්නිහ ශළ තීන්ත් නකල්ඳ කිීම ගනු ෙන ද්රල වෆඳීමම.

13-04

ීමදුරු වෆඳීමම.

13-05

් ශළ විදුලි වම්ෙන්ධත්ළ උඳකරණවෆඳීමම(ලතුර කඳොම්ඳ,ලයර් නදය).

13-06

විදුලි කළර්මික කවලළ වෆඳීමම.

14 මාර්ග විංලර්ධනය ශා අළුත්කර ලැඩියා වශා අලය ද්රලය වැඳයීම :14-01

කළුගල් වෆඳීමම.

14-02

ලෆලි වෆඳීමම.

14-03

හියුම් ඳයිප්ඳ වෆඳීමම.

15 ඉදිකිරිම් ශා කකොන්ත්රාත්කර කවේලා :15-01

කගොඩනෆගිලි ඉදකිරිම ශළ අළුත්ලෆඩියළල.

15-02

මළර්ග ඉදකිරිම ශළ අළුත්ලෆඩියළල.

15-03

ලෆේ අමුණු,ඇ මළර්ග,ක්රීඩළ පිට් නි,ඉදකිරිම ශළ ප්රි විංවහකරණය.

15-04

උදළන අිංකරණය.

15-05

ගෘශ අිංකරණය.

15-06

උඳකශළත්මක

කවලළ

වෆඳීමම

-

ඉදකිීම්

වශළ

උඳකශළත්මක

කවලළලන්

වෆඳීමම,වෆසුම් කිීම,ඇවහත්කම්න්තුකිීම ශළ අධික්ණය.
15-07

උඳකශළත්මක කවලළ වෆඳීමම -විදුලි ඉිංජිකන්රු ඳරිඳා වෆසුම් ශළ උඳකශළත්මක කවලළ
වෆඳීමම (කගොඩනෆගිලි).
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15-08

උඳකශළත්මක කවලළ වෆඳීමම -යළන්ත්රික ඉිංජිකන්රු ශළ ම ප්රලළශන ෙ ්න ඳරිඳා
වෆසුම් ශළ උඳකශළත්මකකවලළ වෆඳීමම (කගොඩනෆගිලි).

16 තත්කරවල භ්ාඩ ඩා  වැඳයීම
16-01

කූඩළරම්, කේදකළ, කත්ොරන් ශළ ලර්ණ ධ් කුලිය වෆඳීමම.

16-02

පුටු, කම්ව, පිඟන්, කක ප්ඳ, ශෆද, ගරුප්පු ශළ කම පිසින උඳකරණ කුලිය වෆඳීමම.

16-03

ේද ලළහිනි කුලිය වෆඳීමම.

16-04

අිංකරණ ක යුතු වශළ විදුලි බුබුළු ශළ නක කකරණ උඳකරණ වෆඳීමම.

16-05

වෆරසිලි වශළ වහභළවික මල් ශළ කෘතීම මල් වෆඳීමම.

17 ප්රලාශන කවේලා
17-01
17-02
17-03

මගීප්රලළශන කවලළ කුලිය වෆඳීමම.
භළණ්ඩ ප්රලළශන කවලළ කුලිය වෆඳීමම.
ෙර ලළශන කුලිය වෆඳීමම.

18 කලනත්කර
18-01
18-02
ව ශන්

හිවහ මිමටකඳට්ටි වෆඳීමම.
හිමිකම් කනොඳළන මෂසිරුරු ල දෆමීම.

01.
ලළ් ලියවිලි ඉදරිඳත් කරමින් භළණ්ඩ වෆඳීමමක් වශළ කශ කවලළලන් වශළ ලියළඳදිංචි ලන
නයත්න කශ පුශගයින් වම්ෙන්ධකයන් දෆඩි මටි මය පියලර ගෆනිම ක යුතු කරනු ෆකේ.
02.
සියළුම අයදුම්කරුලන් කය ගත්ළලය පිළිෙල විමසුමක
ලියළඳදිංචිය සිදුකරනු ෙන ෙල කළරුිමකල වකන්න.

ක් කිරිකමන් අනතුරුල

03.
යම් ඳෆශෆදලි කර ගෆනිමක් කලකත්ොත් 025-2235471 දුරකාන අිංකය ඇමතීකමන් විවහත්ර
ෙළගත් ශෆකිය.

ලිපිනය:ප්රධළන කල්කම්,
ප්රධළන කල්කම් කළර්යළය,
උතුරු මෆද ඳෂළත්,
අනුරළධපුරය.
යච්.යම්.නර්.බී.කශරත්,
ප්රධළන කල්කම්,
උතුරු මෆද ඳෂළත්.
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