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– ලංකා ”වෘත ”•ව”—ලය
සැප–’ක”ව” •යාප”ං— •“ම - 2023 

  
2023 ව•ෂය සඳහා පහත සඳහ” සැප–’ හා වැඩ, ෙ—වාව” සැප•ම සඳහා – ලංකා ”වෘත ”•ව”—ලෙ“ •යාප”ං— •මට කැමැ’ත” ද”වන 
රජයට පවරාග’ ”ාපා’ක ආයතන, රා’ සං—ථා, ””ග’ සැප–’ක”ව”, ෙ–—ය “ෙය–“තය”, “’පාදකය”, අෙල”ක”ව”,  ”ාපා’ක 
සං”ධාන හා ෙකා”–ා’ක”ව” ෙව“” අය”’ප’ කැඳව• ලැෙ•.

රාජකා“ ”නය”“ ෙප.ව. 9.00 ’ට ප.ව. 3.00 ද”වා – ලංකා ”වෘත ”•ව”—ල•ය සැප–’ අංශය ෙව“” අය”’ප’ ලබාගත හැක. නැතෙහා’ 
ඊට සමගා” ”ක”පය” ෙලස ෙමම අය”’පත සහ –ව’ප’ ’”•ම ”•ව”—ල•ය ෙව• අඩ”ෙය”ද (http://www.ou.ac.lk) බාගත 
කළ හැ• ය.

අය”’පත සමඟ – ලංකා ”වෘත ”•ව”—ලෙ“ සර“ ෙවත ආප” ෙනාෙගව• ලබන ”. 1000/- ක ගා—“ව” ෙගවා ලබාග’ ල”පත ෙහ– මහජන 
බැං—ෙ“, •ෙ”ෙගාඩ ශාඛාෙ“ ““’ අංක 174-1002-8-0347378 ෙවත “ද” තැ”ප’ •“ෙම” ප” ලබාග’ තැ”ප“ ප—කාව ඉ”’ප’ කළ 
–“ය. බැං— අණකර, ෙච”ප’ ෙහ– “ද” ඇණ–’ •යාප”ං—ය සඳහා භාරග• ෙනාලැෙ•.

එ” එ” සැප–’ හා වැඩ, ෙ—වා කා–ඩය සඳහා වන “’ ෙලස ස’—•ණ කරන ලද අය”’ප’ 2022 ෙනාවැ’බ• මස 8  වැ“ ”න ෙහ– ඊට 
ෙපර ලැෙබන ප’” •–’ කවරෙ“ ව’පස ඉහළ ෙකළවෙ• "සැප–’ක”ව” •යාප”ං— •“ම සඳහා අය”’ප’ - 2023" ය•ෙව” සඳහ” කර 
සහකාර ”“ා“කා“, සැප–’ අංශය, – ලංකා  ”වෘත ”•ව”—ලය, තැ.ෙප. 21, නාවල, •ෙ”ෙගාඩ යන •”නයට •යාප”ං— තැපෑෙල” ෙයා“ 
•“ම ෙහ– අ“” ෙගන”’ භාර ”ය –“”. අවස”  ”නෙය” ප” •’” අය”’පත” භාරග• ෙනාලැෙ•. ඉ”ලා ඇ“ ’ය—ම •”ෙ”ඛන ඉ”’ප’ 
•“මට අෙපාෙහාස’ වන සැප–’ක”ව” •යාප”ං—ය සඳහා ෙනාසලකා හ’• ලැෙ•. ලබා “ ඇ“ ආකෘ“යට අ•ව අය”’ප’ ස’—•ණ කළ 
–“ ෙ“.

ඕනෑම අය”’පත” ””ගැ”ම ෙහ– ““”ෙ’ප •“ෙ’ ස’—•ණ අ”“ය ”•ව”—ලය ස“ෙ“. සාමා—ෙය” භා–ඩ හා වැඩ, ෙ—වා සඳහා 
“ල ගණ” •යාප”ං— සැප–’ක”ව” ෙව“” කැඳව• ලබන න“’ තරඟකා“ “ල ගණ” ලබා ගැ”මට අෙන—’ ”ලා“ය”ෙග” “ල ගණ” 
කැඳ•ෙ’ අ”“ය  ”•ව”—ලය ස“ ෙ“.

01. සැප–’ අංශය
1.1 කා–ඩය ගෘහ භා–ඩ

1.1.1 කා•යාල ගෘහ භා–ඩ/ ප”“ කාමර ගෘහ භා–ඩ/ –—තකාල ගෘහ භා–ඩ (–, 
වාෙ”, ෙමලම””)

1.1.2 ෆ”බ• ”ලා— “’පාදන සහ “ලා—“” “’පාදන
1.1.3 “පවා“” ධාරකය (TV Stand), ඉ—“’”ක •“ෙ’ ෙ’සය (Ironing 

table), බ“ මා– ගබඩා කැ–න” (Multi-Media Storage Cabinet), 
ය“” කැ–න” (Key Cabinet) .... ආ”ය

1.1.4 ’ය—ම ව•ගෙ“ –—තකාල ගෘහ භා–ඩ (රා”ක, ෙ’ා•, ක–”ට•, පැ“ ෙදෙ” 
–ව’ප’ රා”ක, සඟරා සංද•ශක, මා– සංද•ශක, අ–යන ෙ’ස, –•, අ–යන 
—“, ෙපා’ ආධාරක (Book Supports), වාර සඟරා ධාරක (Periodical 
Holders), ප—කා ෙප”“ (Pamphlet Boxes)

1.2 කා–ඩය උපකරණ (I කා–ඩය)

1.2.1 ඡායා ”ටප’ ය”–
1.2.2 අ“ —තකරණ, —තකරණ
1.2.3 වෘ’”මය ••ෙය– ක”ටල, “” උපකරණ
1.2.4 ඡායා“ප උපකරණ, අ“” කාමර උපකරණ සහ ෙර–”
1.2.5 බ“ මා– “”ෙ’පන ය”–, ඕ.එ–.• (OHP), ”“” ප”“ කාමර උපකරණ, බ“ 

මා– “ර (Multi - Media Screen)
1.2.6 ““ “වන උපකරණ, ““ ආර”ෂණ උපකරණ සහ ““ අන“” ඇඟ•ෙ’ ප–ධ“
1.2.7 කඩ—’ ”” ඉරන ය”– (Paper Shedder)
1.2.8 ””• සංරචක
1.2.9 ••ෙය– —••ෙය– හා ENG ආෙල–කකරණ උපකරණ හා ’’”

1.3 කා–ඩය උපකරණ (II කා–ඩය)

1.3.1 ස”“ෙ“දන උපකරණ, ”රකථන සහ ඉ”ට•ෙකා’ ප–ධ“, •.ඒ.—.එ”— ප–ධ“ 
(PABX)

1.3.2 ෙපා’ බැ”ෙ’ උපකරණ, ඔප’”ෙ’ ඉ—“’”කය (Polishing Iron), 
සංර”ෂණ උපකරණ (Conservation equipment)..... ආ”ය

1.3.3 “පවා“”
1.3.4 උ“” සහ වැ—’ ”–න•
1.3.5 ”ඟ” ෙක–“ප, හැ“ ගෑ”“–, “”තැ”ෙ” භාජන, “”තැ”ෙ” උපකරණ
1.3.6 ජලය ෙපරන  ය”–/ ෙබා”ෙ””/ ෙ”ත”

1.4 කා–ඩය ප’ගණක

1.4.1 ප’ගණක
1.4.2 “”ණ  ය”–, ප’ෙල–කකය (Scanners), ෆැ”— ය”–, •“ට” අ•”ටප’ 

ය”–
1.4.3 ප’ගණක උපාංග
1.4.4 අඛ–ඩ බල සැප–’ ඒකක (Uninterruptable Power Supply Unit)

1.4.5 ප’ගණක මෘ”කාංග
1.4.6 ප’ගණක –ඩාංග සහ ජාලා

1.4.7 ස•ව• (Servers)
1.4.8 ජාල —”චය” (Network Switches)

1.5 කා–ඩය •” ””

1.5.1 ර“ ෙ”“, ඇෙලන ෙ”“ (Stick Tape), ග’ ෙ”“, ෙසෙල– ෙ”“, –”’ව පැ“ 
ෙ”“, අ”ෙප““, කඩ—’ ”•“, —ෙ”“ල• ක•, ෙපා’ —ෙ”“ල•  (Booklet 
Stapler,) බර වැඩ කළ හැ• —ෙ”“ල• (Heavy Duty Staplers) ප”ච•, 
ගණක ය”–, පෑ” (ෙබ–” - ෙපා”””), පැ”ස”, “•, මාක• (Wtite Board 
Marker), කඩ—’ බ”ව (Paper Whight), මැ•ය’ (Gum, Glue), 
””ත, ””ත පෑ”, CR ෙර“—ට•, CR ෙපා’ ”“”දව ෙපෙනන බෑ” (Clear 
Bags), •” ෙගා• කවර, •” ෙගා• ටැ” (File Tags), ඉ“ ““... ආ”ය.

1.5.2 ෙලජ• බැ”’ (Ledger Binders)
1.5.3 රබ• ““ව/ ”න ““ව
1.5.4 කාබ“කෘත හා තාප ඇ“” කඩ—’ ෙර–” (Paper Rolls Including 

Carbonized and thermal) කාබ” කඩ—’
1.5.5 A4 ඡායා ”ටප’ කඩ—’, අ• ”ටප’ කඩ—’ (Duplicating Paper), 

ය“”•යන කඩ—’  (Typing Sheets)
1.5.6 ඇ””’ කා”ෙබ–” ෙප”“ - Packing Cartoons (කා”ෙබ–”), බ“න ෙර–” 

(Strapping Roll)
1.5.7 “ලා—“” වා•තා ෙපා’ කවර, සටහ” ප– ෙගා• •“ම (Filing Dockets)
1.5.8 ඡායා ”ටප’ ය”–ය “”ණ ය”–/ ’ෙස–  ය”– සඳහා ෙට–න•
1.5.9 ප’ගණක •” ””. “— හා ෙපර “”ත කඩ—’

1.5.10 •–’ කවර
1.5.11 •”ය හැ•, නැවත •”ය හැ• “.–. හා –.•.–, ෙප” ””“
1.5.12 ඔරෙල–”
1.5.13 ”” ලෑ•, ෙකාළ ලෑ•, ක” ලෑ•.... ආ”ය (White Board, Green Board, 

Black Board)
1.6 කා–ඩය ෙර””” සහ ස’ “’පාදන

1.6.1 “ල ඇ“’ සහ “ර ෙර” ව•ග, ”—නාව (Dusters)
1.6.2 ජා“ක සහ ෙවන’ ව•ගවල ධජ සහ බැන•
1.6.3 ’ය— ව•ගවල ’““”“
1.6.4 සප’“ හා ෙ’—
1.6.5 බෑ” –— ෙ”— (Bags, Briefcase)
1.6.6 වැ“ කබා, ඉන ප“, කැ“ ෙතා“”, ෙතා“” (Caps, Hats), —ඩ
1.6.7 ස’ කඩ—’ (Leather Papers)
1.6.8 බ“න ෙර” (Binding Cloth), න”ෙල–” –”, බ“න ඉ“ක• (Binding 

Needle),
1.6.9 කැ”ව— “’පාදන

1.6.10 ඩ“ (Dummies)
1.6.11 උපා“ ෙල–•, චා’–ා•’ල ෙතා“”, ම” මාල (Garland), උපා“ ෙ”“ ප–ය 

(Graduation Scroll)
1.6.12 ඇඳ ඇ“’•, ෙකා”ට උර, ෙකා”ට, ම”” ’”, ෙම”ට කවර 
1.6.13 රබ• හා ෙකා“ ෙම”ට... ආ”ය

1.7 කා–ඩය ”—ගාර අ”තම හා ෙ—වා

1.7.1 ”—ගාර උපකරණ හා ෙමවල’
1.7.2 රසායන ””
1.7.3 •”” භා–ඩ
1.7.4 DNA අ•”“ක ෙ—වාව

1.8 කා–ඩය ”ඩා

1.8.1 ”ඩා අ”තම
1.8.2 ”භාසාධක භා–ඩ

1.9 කා–ඩය ෛව– අ”තම

1.9.1 ඔෟෂධ අ”තම (Pharmaceuticals)
1.9.2 ඔෟෂධ  (Medicines and Drugs)
1.9.3 ෛව– හා ද”ත ෙමවල’ හා උපකරණ
1.9.4 සැ“ට”ස• අ”තම, “““ ආවරණ (Face Shield), “ඛ ආවරණ (මා—”) 

(Masks), ශ“ අ’වැ”’
1.10 කා–ඩය ෙපා’ හා වාර සඟරා

1.10.1 වාර සඟරා, ෙපා’, සඟරා
1.11 කා–ඩය ෙවන’ ෙ—වා

1.11.1 ”ටත –““ වැඩසටහ” ෙ—වා
1.12 කා–ඩය ””ධ

1.12.1 ලාංඡන, පලක, —සලාන, ප•හ, පද”ක’, ’“වටන සක— •“ම

02. ”ලධන අංශය
2.1 කා–ඩය වැඩ

2.1.1 නව ෙගාඩනැ“• ඉ”•“’ (’””)
2.1.2 පව“න ෙගාඩනැ“• (’””) –න”’ථාපනය/ න•කරණය •“ම
2.1.3 ඇ—““ය’/ •”” ෙව” •“’ •“ම සහ සහායක වැඩ
2.1.4 ඇ“ළත ””• –හැ” ඇ”ම ඇ“—ව අ—’වැ•යා කට–“
2.1.5 අ”ත•ජාල/ ජාල –හැ” ඇ“ම
2.1.6 ජලනළ වැඩ
2.1.7 ෙව”•” සහ සහායක වැඩ ඇ“”ව ෙල–හ සහ ෙස”• වැඩ
2.1.8 අ””තර සැර’•
2.1.9 ““ අලංකරණ කට–“ සහ උ—න නඩ’“ව

2.1.10 ෙපදෙ•” වැඩ
2.1.11 ව— වැඩ
2.1.12 ගෑ— සැප–ම සහ —ථාපනය
2.1.13 ””තා” •“ම සහ සහායක වැඩ
2.1.14 නාම –ව”/ ද•ශක –ව”/ ”ශාව ෙප”වන –ව”/ මල ෙනාබැෙඳන වාෙ” –ව” 

සැප•ම සහ ස” •“ම
2.1.15 •යවන ප”ට” වැඩ, හැඩගැ—•ෙ’ වැඩ, ගෑ— ෙව”•”, චාප ෙව”•” වැඩ
2.1.16 ””• —ථාපනය” (අ— ෙව–””යතාව) (EL-LV)
2.1.17 පාං’ —ථා”කරණය (Soil Nailing & Stabilization) (SN)

2.2 කා–ඩය භා–ඩ —ථාපනය •“’

2.2.1 වා– ස”කරණ සැප•ම, —ථාපනය •“ම හා “යා’මක •“ම
2.2.2 CCTV කැමරා සැප•ම, ස” •“ම හා “යා’මක ෙකාට ෙප”•ම
2.2.3 LCD “ර/ LED “ර/ •“ට” “ර සැප•ම
2.2.4 “”න” හ“නාගැ”ම, ආර”ෂාව සැප•ම සහ මැඩපැවැ’•ෙ’ ප–ධ“ සැප•ම 

සහ —ථාපනය •“ම
2.2.5 “•ය පැනල —ථාපනය •“ම
2.2.6 ”ලං ව•ධයන වාක–” සැප•ම, —ථාපනය, “යා’මක ෙකාට ෙප”•ම.

2.3 කා–ඩය ෙ—වා

2.3.1 ““— බල “””’ (Manpower Contract)
2.3.2 ඉ”•“’ උපකරණ —•යට ගැ”ම (ෙ’.“.—, එ”—කෙ“ට• - Excavator, 

Compressor, Loader, Roller Compactor.... ආ”ය)
2.3.3 උ’සව භා–ඩ/ උපකරණ (Event Instruments) —•යට ගැ”ම (”ය”, 

ෙ’ස, –• ආ”ය....)
2.3.4 ග— කැ•ම
2.3.5 වා—“”—’මක ෙ—වා, ෙගාඩනැ“• සැල”’ සඳහා උපෙ–ශනය, “මාණ මැ•’ 

ෙ—වාව, ඉඩ’ මැ”ම... ආ”ය
2.3.6 ලං” ෙ”ඛන සක— •“ම සඳහා උපෙ–ශනය

03. සාමා— ප’පාලන අංශය
3.1 කා–ඩය ෙ—වා සහ අ—’වැ•යා •“’

3.1.1 ––ග•ක ආර”ෂක ෙ—වා
3.1.2 ඡායා ”ටප’ ෙ—වා/ —කෑ” ෙ—වා
3.1.3 ග• ඉව’ •“ම (Removal of Gully) හා ග• බ–ස• ෙ—වා
3.1.4 ““ “වන උපකරණ නැවත ”ර•ම
3.1.5 •යවන ප”ට” ය”– ෙ—වා/ අ—’වැ•යාව (Lathe Machine)
3.1.6 “”ණ ය”– ෙ—වා/ අ—’වැ•යාව
3.1.7 ”—ගාර උපකරණ ය”– ෙ—වා/ අ—’වැ•යාව
3.1.8 —තකරණ අ—’වැ•යා •“ම
3.1.9 ””•ජනක ය”– ෙ—වා/ අ—’වැ•යාව

3.1.10 ”“’ ප’මාණ ෙ—වා කට–“ •“ම
3.1.11 ඡායා“ප “”ණය •“ම සහ ඡායා“පකරණ ෙ—වා
3.1.12 කා•ය ම–ඩල හැ“•’ප’, කවර හා ප“ වාහන අවසර ප’ “”ණය •“ම
3.1.13 රහ• •” හා රහ• ෙනාවන •” බැහැර •“ම
3.1.14 —ෂ” –• අ—’වැ•යා •“ම හා —ෂ” කවර ස” •“ම
3.1.15 පාපැ” අ—’වැ•යා •“ම
3.1.16 ගෘහ භා–ඩ අ—’වැ•යා •“ම
3.1.17 කැමරා සහ ••ෙය– කැමරා අ—’වැ•යා •“ම හා ෙ—වා •“ම
3.1.18 ෙස–”ප’ •ය•ම, සං—කරණය •“ෙ’ ෙ—වා හා ප’ව•තන ෙ—වා
3.1.19 සාමා— ප”ෙබ–ධ පාලනය (ෙ“ය”, කෘ”” සහ ”ය” පාලනය)
3.1.20 –• ”•ම (ෙ“වැ” හා ’”ත“”)
3.1.21 වා–ස”කරණ ෙ—වා සහ අ—’වැ•යාව
3.1.22 ගෑ— ට•බ”න අ—’වැ•යාව සහ ෙ—වා
3.1.23 පෑ—“ෙ’ —ථාන අ—’වැ•යා •“ම
3.1.24 තණෙකාළ කැ•ෙ’ ෙ—වා
3.1.25 ”’’” •“ෙ’ ෙ—වා
3.1.26 ආහාර හා —ම ව•ග, ආහාර පාන (ෙ”ට’ං) ෙ—වා, කෑම —ම හා ”වා ආහාරය/ 

රා’ ආහාරය
3.1.27 කා•යාල “ර ෙර” ෙ—“ම/ ”’’” •“ෙ’ ෙ—වා
3.1.28 ප’ගණක/ “”ණ ය”–/ බ“ මා– හා ෙවන’ ”––’ අ”තම අ—’වැ•යා •“ම
3.1.29 ෛව– හා රසායනාගාර උපකරණ අ—’වැ•යා •“ම
3.1.30 CCTV කැමරා අ—’වැ•යා •“ම
3.1.31 ඇ—• සළ—“ •“ෙ’ ය”– අ—’වැ•යා •“ම
3.1.32 ජල ෙපරන අ—’වැ•යා •“ම
3.1.33 අ””තර ”රකථන ප–ධ“ ෙ”බ” •“ම හා අ—’වැ•යා •“ම

3.1.34 ෙපා•’ •“ම සහ වැ—’ ය”–ය  ම“” ”’’” •’ම (Polishing & 
Vacuum Cleaning)

3.1.35 Cleaing Soakage Pits Using Soakage Pit Cleaning 
Equipment

3.2 කා–ඩය උපකරණ —•යට ගැ”ම

3.2.1 අෙ’ ෙගන යා හැ• වා– ස”කරණ ’ල• ය”– —•යට ගැ”ම
3.2.2 බ“ මා– “”ෙ’පන ය”–, “”ෙ’පන ය”– හා ශ•ද ප–ධ“ —•යට ගැ”ම.
3.2.3 ඡායා“ප/ ••ෙය– උපකරණ —•යට ගැ”ම
3.2.4 බල සැප–’ ””• ජනක  ය”– —•යට ගැ”ම

04. “වාහන හා තැපැ” ෙ—වා අංශය
4.1 කා–ඩය ෙ—වා/ අ—’වැ•යා/ වාහන —•යට ගැ”’

4.1.1 වාහන —•යට ගැ”ම (බ—/ ෙලා’/ වෑ”/ ෙම–ට• රථ/ ග• වාහන/ ’” රථ/ 
’ැ”ට•/ ක”ෙ”න•.... ආ”ය)

4.1.2 ’ය—ම ව•ගෙ“ ෙම–ට• වාහන සඳහා අමතර ෙකාට—
4.1.3 වාහන අ—’වැ•යා •“ම
4.1.4 ෙම–ට• වාහනවල වා– ස”කරණ අ—’වැ•යා •“ම
4.1.5 වාහන බැට’ සැප•ම
4.1.6 ආසන කවර, —ෂ” කාප” •“ම හා ෙම–ට• වාහනවල ෙවන’ අව“තා
4.1.7 ටය•, “–• සැප•ම හා අ—’වැ•යා •“ම
4.1.8 වාහන ෙ—වා •“ම
4.1.9 —’ය• ෙ—වා (ෙ–—ය හා ”ෙ–—ය)

4.1.10 නැ“ භා–ඩ ෙ—වා (Cargoservices) 

05. ”•ව”—ල “”ණාලය
5.1. කා–ඩය “”ණ ””

5.1.1 “”ණ කඩ—’ සහ ෙබ–” (White Bank Papers, A3 ඡායා ”ටප’ කඩ—’, 
•—ට” ෙබ–”, ආ•” ෙබ–”, —– කඩ—’, —“ ෙබ–” (Chip Boards), බ“න 
ෙර”, —“ක• ප—කා, ෙර”’”... ආ”ය)

5.1.2 ෙවන’ “”ණ ”” (“”ණ තහ—, මැ•ය’ (Hot Melt Gum), —ෙපා”’, සක• 
(Suckers), තහ— ”’’” •“ෙ’ උපකරණ, ෙවන’ “”ණ රසායන ””)

5.1.3 “”ණ ””ත - ඕ—ෙස”
5.1.4 ඉවත දමන ක– (Cotton Waste and Cotton Stripe)

5.2 කා–ඩය “”ණ ෙ—වා

5.2.1 ව•ණ හතර” ව•ණ ”ෙ—දනය •“ම (Four Colour Separation)
5.2.2 (Positive Films, Line & tone, Half Tone, Dual tone... ආ”ය)
5.2.3 ලැ“ෙ”” •“ම (Hot-Matt, Gloss/Cold-Matt, Gloss/UV 

Varnish)
5.2.4 ඕ—ෙස” “”ණය
5.2.5 “.”.•. තහ— සෑ“ම (Kord/Komori)
5.2.6 නැ•ම (Folding)
5.2.7 –— •“ම (Gathering)
5.2.8 ෙපා’ බැ”ම සඳහා ෙකාට— මැ“ම
5.2.9 ක’– ව•” මැ“ම

5.2.10 “ල“” (Guillotine)
5.2.11 ෙපා’ බැ”ම (Perfect Binding), —ප”ර” ෙපා’ බැ”ම (Spiral 

Binding) හා අෙන—’ බැ”’
5.2.12 අ–“ කැ•ම (Die Cutting), ’”” •“ම සහ මැ“ම (Perforation and 

Creasing)
5.2.13 “ර “”ණය (Screen Printing)
5.2.14 ”• අංකනය (Manual Page Numbering)
5.2.15 ර” ”” හා ෙන”ව’ “”ණය (Gold Foiling and Embossing)
5.2.16 —•ව “”ණාල, “”ණාල හා ප” ය”– අ—’වැ•යාව හා ෙ—වාව (Repairs & 

Services of Per-Press, Press Machines) (යා”—ක, ”“’... ආ”ය)
5.2.17 ය”–ෙ“ ව•ගය - Plate Maker, Offset Machine, Folding 

Machine, Perfect Binding Machine, Wire Stitching and 
guillotine Machine.... ආ”ය)

06. ඉඩ’ හා ෙගාඩනැ“• අංශය
6.1 කා–ඩය ෙගාඩනැ“• ””

6.1.1 ගෙඩා”, ගෙ– වැ•, ප—, ර” ග”, කැබ• ග” හා ෙපාෙහාර (Metal & 
Manure) ... ආ”ය

6.1.2 ’ව, ඉ“ ’ව (Timber & Sawn timber).... ආ”ය
6.1.3 ෙල–හ භා–ඩ අ”තම (වාෙ”, ”.අ”. ප”“ප, යකඩ, ”.අ”, තහ—, ක’–, ඇණ, 

ඇණ හා “’–—, උද”, ග” ක•, ඇ”““ය’ කසළ බ“”. ඇ”““ය’ ඉ“ මග, 
•” බැෙරා්, ’ෙම”“ ට””, ’ෙම”“ බෑ”, ඇ—බැ—ෙට–— තහ—, •.•.“. ප”“ප 
හා  උපාංග (Fittings), ජල කරාම හා ෙබ–ල කපාට... ආ”ය

6.1.4 ””ත, ෙපා•’, ලාකඩ (Wax), වා•“’, “න• හා ට•ප”ට””.... ආ”ය
6.1.5 ’””, ෙකා” හා ගෘහ—ථ ”’’” •“ෙ’ ක”ටල.... ආ”ය
6.1.6 නාන කාමර උපාංග (Bathroom Fittings) හා ස”පාර”ෂක භා–ඩ... 

ආ”ය
6.1.7 “” ලෑ• •.•.“. ෙ—රව”, ජෙන”... ආ”ය
6.1.8 ෙපා•””, ක” ෙපා•””.... ආ”ය
6.1.9 —තකාරක ගෑ— ’•”ඩ•.... ආ”ය

6.2 කා–ඩය ””• උපකරණ

6.2.1 ’ය—ම ව•ගෙ“ ””• පංකා.... ආ”ය
6.2.2 ””• ප”ද’ හා බැට’.... ආ”ය
6.2.3. ””• ’’”, වය•, ”ට•, ෙ”බ”, —•ච, ෙ“•, ධාරක (Holders), හා ෙවන’ 

””• උපකරණ.... ආ”ය
6.2.4 ෙව–””යතා —ථා”කාරකය යනා”ය

6.3 කා–ඩය ෙපර වා’“ අ”තම - Pre-Cast Items (ෙකා””” අ”තම)

6.3.1 ෙපර වා’“ කරන ලද ෙකා””” ක“, ග” (Kerb Stones), ඇ“”’ ග”, 
ෙකා””” ම” ෙපා්–—, ’ෙම”“ ම” ෙපා්–—, ටැං• (Septic Tank), උ—න 
ෙ’ස හා බං—, ෙකා””” ’•”ඩ• හා ’ය—ම ව•ගෙ“ ෙකා””” පාදක 
“’පාදන... ආ”ය

6.4 කා–ඩය –’ අලංකරණ අ”තම

6.4.1 ම” පැළ, ග—, ව“ර ම”, ෙපාෙහාර, ප”ෙබ–ධනාශක, කෘ“නාශක, ව”නාශක, 
උ—න ෙමවල’, ෙකා“බ’ (Coir Dust), ෙගාම, තණ, ෙකාළ/ තණ –’ 
ෙකා””” ආ””— කසළ කර’ත, ර“ ප—... අා”ය

6.5 කා–ඩය ආර”“ත අ”තම

6.5.1 අ’ ෙ’—, “”—, ආර”“ත “”—, “ඛ ආවරණ, ආර”“ත ෙතා“”, ආර”“ත 
ක–ණා• (Goggles), “— වැ”’ (Helmets), ආර”“ත සප’“.... ආ”ය

වැ•”ර ෙතාර“” සහකාර  ”“ා“කා“/ සැප–’ අංශය, – ලංකා ”වෘත ”•ව”—ලය ෙව“” ලබා ගත හැක. (”රකථන : 0112-881212, 0112-881348, ෆැ”— : 0112-853687)
ෙදපා•තෙ’”“ “ස’පාදන ක“•ව, 
සැප–’ අංශය, – ලංකා ”වෘත ”•ව”—ලය, තැ.ෙප. 21, නාවල, •ෙ”ෙගාඩ..


