
     

Applications are invited for the registration of qualified applicants for the 
vehicle repair work of Prime Minister's Office for the Year 2023 up to   
2.00 p.m. on 12.12.2022.

A non-refundable sum of Rs. 2,500.00 as a Registration Fee to register for 
vehicle repair work at Prime Minister's Office for the Year 2023 should be 
deposited in the Account No. 7040019 of Taprobane Branch through any 
Bank of Ceylon Branch in favour of "Secretary  to the Prime Minister" and 
the original of the Bank Slip should either be sent by Registered Post or 
hand delivered to reach 'Secretary  to the Prime Minister, Prime Minister's 
Office, No. 58, Sir Ernest de Silva Mawatha, Colombo 07', before 2.00 p.m. 
on 12.12.2022. The application for registration and relevant instructions 
and conditions could be obtained up to 1.00 p.m. on 12.12.2022 from the 
Accounts Division of Prime Minister's Office or Prime Minister's Office 
Official Website : (https//www.pmoffice.gov.lk) 

The top left-hand corner of the envelope should be marked as "Registration 
of Suppliers  for the Year 2023 (Vehicle Repair Work)".

For further details contact Telephone Nos. 011-2575317, 0112575318.

Chairman,
Procurement Committee,
Prime Minister's Office,
Colombo 07.

Registration of Suppliers (Vehicle Repair Work) -
Year 2023

Prime Minister's Office



2023 වර්ෂය සඳහා වාහන අලුත්වැඩියා කටයුතු සඳහා සැපයුම්කරුවන් ලියාපදිංචි කිරීමම් 

අයඳුම්පත්රය 

අග්රාමාත්ය කාර්යාලය 

මකාළඹ 07 

 

 

1. ව්යාපාර ලියාපදිංචි කිරීමේ අිංකය සහ දනය :- (ව්යාපාර ලියාපදිංචි කිරීමේ සහතිකමේ 

පිටපතක් අමුණා තිබිය යුතුය…………………………………………………. 

2. ව්යාපාර ලියාපදිංචි කිරීමේ සහතිකමේ පරිද ආයතනමේ නම :-…………………………...... 

.......................................................................................................................................... 

3. ව්යාපාර ලියාපදිංචි කිරීමේ සහතිකමේ පරිද ආයතනමේ ලිපිනය :-………………………… 

………………………………………………………………………………………..... 

4. ව්යාපාර හිමිකරුමේ / හිමිකරුව්න්මේ (සමාගමක් නේ අධිකාරියලත් අයමේ නේ) නම/නේ :- 

………………………………………………………………………………………….. 

5. ව්යාපාර හිමිකරුමේ (තනි පුද්ගල ව්යාපාරයක් නේ) ඔහුමේ / ඇයමේ පුද්ගලික ලිපිනය :- 

………………………………………………………………………………………….. 

6. ආයතනමේ ස්ථාව්ර දුරකථන අිංකය :-  ……………….......ෆැක්ස් අිංකය :- ……………... 

7. ජිංගම දුරකථන අිංකය :-………………………………………………………………… 

8. විද්යුත් තැපැල් ලිපිනය (සක්රීයව් භාවිත කරන) :-…………………………………………. 

9. ලියාපදිංචි කරනු ලබන පහත සඳහන් මස්ව්ා අයිතමයන්මගන් ඔබ ආයතනය සපයනු ලබන 

මස්ව්ාව්න් ඉදරිමේ ඇති මකාටුමේ එම මස්ව්ාව් සපයන්මන් නේ   √  මයාද්යන්න. 
 

• ව්ාහන එන්ින් අලුත්ව්ැඩියාව් ඇතුලත්ව් අමනකුත් යාන්ික ව්ැඩ, ඩීසල් මපාේප 

අලුත්ව්ැඩියා කිරීම සහ මසව්්ා කිරීම,  පට්ටල් ව්ැඩ   

• ව්ාහන ව්ායු සමීකරණ අලුත්ව්ැඩියා කිරීම සහ මස්ව්ා කිරීම   

• ව්ාහන ටින්කරින් සහ පින්තාරු කිරීම  

• ව්ාහන කුෂන් ව්ැඩ, අමපෝස්ටින් ව්ැඩ සහ ව්ාහන  සඳහා කාපට් මයදීම  
 

• ටයර්, ටියුබ් සහ බැටරි සැපයීම  

• කැසට් මරමකෝඩර්, රිව්ර්ස් කැමරා සවිකිරීම සහ අලුත්ව්ැඩියා කිරීම  

• ඉමලක්මරානික් පද්ධති, ව්ාහන ආරක්ෂණ පද්ධති කාර්මික කටයුතු  

• ව්ාහනව්ල විදුලි කාර්මික කටයුතු  

• කැබ් රථව්ල කැනපි අලුත්ව්ැඩියා කටයුතු සහ කැනපි අලුමතන් සවිකිරීම  

• මයෝගයතා සහතික, ව්ාහනව්ල තත්ව් ව්ාර්තා සහ තක්මස්රු ව්ාර්තා සැපයීම   

• ව්ාහන ස්ටිකර් කිරීම  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10. ඔබ ආයතනමයන් අග්රාමාතය කාර්යාලය මව්ත ලබාදය හැකි උපරිම ණය සීමාව් :- රු.……… 

11. VAT බදු මගව්න්මන් නේ අිංකය :- ……………………………………………………… 

12. ඉහත අයඳුේ කරන  මස්ව්ා අයිතමයන් සැපයීම සඳහා ලියාපදිංචි ගාස්තුව් ව්ශමයන් ලිංකා 

බැිංකුමේ තැමරාමබ්න් ශාඛාමේ 7040019 ද්යරණ ගිණුේ අිංකය සඳහා රු.2,500/- (රුපියල් 

මද්යද්යහස් පන්සීය ) ක මුද්යලක් .......................... දන බැර කරන ලදී. (ලදුපමත් මුල් පිටපත 

අමුණා ඇත) 

ඉහත සඳහන් මතාරතුරු සතය හා නිව්ැරද බව්ට මමයින් රකාශ කරන අතර,  අග්රාමාතය කාර්යාලය 

සඳහා 2023 ව්ර්ෂයට අද්යාල ව්ාහන අලුත්ව්ැඩියා කටයුතු සඳහා සැපයුේකරුව්න් ලියාපදිංචි කිරීම 

සේබන්ධමයන් නියම කර ඇති ඇමුණුම 01 හි සඳහන් මකාන්මද්සි ව්ලට එකඟ ව්න බව් ද්ය මමයින් 

රකාශ කරමි. 

 

 

         .......................................... 

දනය :- ….............................                                                             අයඳුේකරුමේ අත්සන 

                  (ආයතනමේ නිල මුද්රාව්) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



අයඳුම්පත් සම්ූර්ණ කිරීම සහ ගාසතතු මගවීම 

 

1. අයඳුේපත මිලිමීටර් 210x297 රමාණමේ A4 කඩද්යාසිව්ල සකස් කළ යුතු අතර, අිංක 01 සිට 09 

මතක් ශීර්ෂ පළමු පිටුමේද්ය, ඉතිරි ශීර්ෂ මද්යව්න පිටුමේ ද්ය සටහන් ව්න පරිද සකස් කළ යුතුය. එම 

මතාරතුරු ඉදරිපත් කිරීමේදී ව්යාපාර ලිපි ශීර්ෂය යටමත් ඉදරිපත් කළ යුතුයි. එම ආකෘතිය 

අග්රාමාතය කාර්යාලයීය නිල මව්බ් අඩවිමයන් (https//www.pmoffice.gov.lk) මහෝ අග්රාමාතය 

කාර්යාලමේ ගිණුේ අිංශය මව්තින් 2022.12.12 දන ප.ව්.1.00  ද්යක්ව්ා  ලබාගත හැක.  

2. 2023 ව්ර්ෂය සඳහා මමම කාර්යාලමේ සැපයුේකරුමව්කු මලස ලියාපදිංචි වීමට, ලියාපදිංචි 

ගාස්තුව් ව්ශමයන් ආපසු මනාමගව්නු ලබන රු.2,500/- (මද්යද්යහස් පන්සීය) ක මුද්යලක් මගවිය 

යුතුමේ. 

3. ලියාපදිංචි ගාස්තු “ අග්රාමාතය මල්කේ ” නමින් ලිංකා බැිංකු තැමරාමබ්න් ශාඛාමේ අිංක 

7040019 ද්යරණ ගිණුමට බැර ව්න මලස ලිංකා බැිංකුමේ ඕනෑම ශාඛාව්කින් මුද්යල් මගවීේ කළ 

හැක. එම මගවීේ සිදුකළ බව් සනාථ කරගැනීම සඳහා බැිංකුව් විසින් ලබාමද්යන ලදුපමත් මුල් 

පිටපත අයදුේපත සමඟ ඉදරිපත් කළ යුතුය. එහිදී ලියාපදිංචි ව්න ආයතනමේ නමින් මුද්යල් 

තැන්පත් කළ යුතු අතර, ආයතනමේ නම ලදුපමත් සඳහන් වී තිබිය යුතුය. ලියාපදිංචිය සඳහා 

නියමිත පරිද ලියවිලි ඉදරිපත් කර මනාමැති අයදුේපත්ර රතික්මෂ්ප කරනු ලබන අතර ලියාපදිංචි 

ගාස්තුව් නැව්ත මනාමගව්නු ලැමබ්. 

4. නිව්ැරදව් සේූර්ණ කරන ලද්ය අයදුේපත්, ඉල්ලුේ කර ඇති අමනකුත් ලියවිලි ද්ය සමඟ  

2022.12.12 දන ප.ව්2.00 මහෝ  ඊට මපර අග්රාමාතය මල්කේ, අග්රාමාතය කාර්යාලය, මනා.58, 

ශ්රීමත් අර්නස්ට් ද්ය සිල්ව්ා මාව්ත, මකාළඹ 07 යන ලිපිනයට ලියාපදිංචි තැපෑමලන් මහෝ අතින් 

මගනවිත් භාරදය හැකිය.(තැපෑමල්දී සිදුව්න රමාද්යයන් සේබන්ධමයන් කිසිදු ව්ගකීමක් භාර 

ගනු මනාලැමබ්.) නියමිත මේලාව් අව්සන් වූ විගස ඉල්ලුේපත් විව්ෘත කිරීමේ කටයුතු සිදුකරනු 

ලැමබ්. 

5. අයඳුේපත් බහාලන කව්රමේ ව්ේපස ඉහළ මකලව්මර් “ 2023 ව්ර්ෂය සඳහා සැපයුේකරුව්න් 

ලියාපදිංචි කිරීම (ව්ාහන අලුත්ව්ැඩියා කටයුතු) ” යනුමව්න් සඳහන් කළ යුතුය. 

6. ව්ැඩිදුර විමසීේ දුරකථන අිංක  011 5275317, 0112575318 මඟින් සිදුකළ හැක. 

 

 

සභාපති 

රසේපාද්යන කමිටුව් 

අග්රාමාතය කාර්යාලය 

මකාළඹ 07 

 

 



       

                                       ඇමුණුම 01 

 

 

මකාන්මේසි 

 

1. අයදුේපත්රමේ සඳහන් මස්ව්ා සැපයීම සද්යහා ලියාපදිංචි කරන ලද්ය ව්යාපාරයක් වීම. 

2. මමෝටර් රථ රව්ාහන මද්යපාර්තමේන්තුමේ ලියාපදිංචි ගරාජයක් වීම අමතර සුදුසුකමක් වීම. 

3. ලියාපදිංචිය සඳහා ඉදරිපත් කරන අයඳුේපත් සලකා බලා අයදුේකරුව්න්මේ මයෝගයතාව්ය 

පිළිබඳව් ක්මෂ්ත්ර පරීක්ෂාව්ක් සිදුකිරීමමන් පසු අග්රාමාතය කාර්යාලමේ සැපයුේකරුමව්කු මලස 

ලියාපදිංචි කිරීම. 

4. ලියාපදිංචිය සඳහා ව්යාජ ලියවිලි ඉදරිපත් කරන අයදුේකරුව්න් සේබන්ධමයන් ද්යැඩි නීතිමය 

පියව්ර ගැනීම. 

5. ව්ාහන ලියාපදිංචිය සඳහා අයදුේ කරන සියලු ආයතන අග්රාමාතය කාර්යාල පරිශ්රමේ සිට 16km  

පමණ ව්න සීමාව් තුල පිහිටා තිබීම. 

6. අග්රාමාතය කාර්යාලමේ ලියාපදිංචි වූ සැපයුේකරුව්න්මගන් මිල ගණන් කැඳව්න නමුත්, 

අලුත්ව්ැඩියා කටයුතු සිදුකිරීමේදී යේ ව්ිංචා සහගත ක්රියාව්ක මහෝ යේ  අක්රමිකතාව්ක මයදුනු 

බව්ට හැගී යන්මන් නේ, එව්ැනි සැපයුේකරුව්න් අසාදු මල්ඛන ගතකර සැපයුේකරුව්න්මේ 

නාම මල්ඛනමයන් නම ඉව්ත්කිරීමේ සේූර්ණ බලය අග්රාමාතය කාර්යාලය සතු බව්. 

7. ඔබ ආයතනය එකතුකළ අගය මත බදු (ව්ැට්) සඳහා ලියාපදිංචි ආයතනයක් නේ ඒ මව්නුමව්න් 

මද්ශීය ආද්යායේ මද්යපාර්තමේන්තුමව්න් නිකුත් කළ සහතිකය ඉදරිපත් කිරීම. 

8. අධි ආරක්ිත රථ අලුත්ව්ැඩියාව්න් සිදු කිරීම සඳහා අව්ශය පහසුකේ සහ විමශ්ෂ පළපුරුද්ද්යක් 

තිබීම අමතර සුදුසුකමක් වීම. 

9. එක් එක් මස්ව්ා අයිතමය සඳහා රවීනත්ව්යක් තිබීම සහ ඊට අද්යාල විමශ්ිත උපකරණ සතුවිය 

යුතුය. 

10. ව්ාහන ටින්කරින් සහ පින්තාරු කිරීම සඳහා Paint Booth පැව්තීම අනිව්ාර්යය අව්ශයතාව්යකි. 

11. ව්ාහන අලුත්ව්ැඩියා කටයුතු සිදුකිරීම සඳහා ව්ාහන ඔසව්න (jack) තිබිය යුතුය. 

12. නවීන ව්ාහන අලුත්ව්ැඩියා කිරීම සඳහා ව්ාහන Scan කිරීමේ පහසුකේ තිබිය යුතුය. 

13. අලුත්ව්ැඩියාව් සඳහා එකඟ ව්න කාලසීමාව් තුළ ව්ාහනය නියමිත පරිද අලුත්ව්ැඩියා කර නැව්ත 

ලබාදීමට කටයුතු සිදුකළ යුතුය. 

 

 

 

 

 


