
ආප— කළමනාකරණ ම–—ථානය

“ස’පාදන ’”•ම”
 

ආප— කළමනාකරණ ම–—ථානෙ“ හ”’ ආප— ““චාර ’”•ෙ’ කට–“ සඳහා අව“ පහත සඳහ” භා–ඩ හා උපකරණ සැප•ම සඳහා සැප–’ක”ව”ෙග” 
“ල ගණ” කැඳ•මට ආප— කළමනාකරණ ම–—ථානෙ“ අ–”ෂ ජනරා” ”’” ”රණය කර “ෙ•. ඒ අ•ව, පහත සඳහ” භා–ඩ හා උපකරණ සඳහා අ—ළ 
සැප–’ක”ව” හට තම අ’මතය ප’” ““ තැ’ “ල ගණ” ඉ”’ප’ කළ හැක.

“ස’පාදන 
අංකය “ස’පාදනය අ”තමය “ල“ ගැ”මට 

“ය“ත “මාණය”
DMC/FIN/2021 
(PROCU:05-I)

හ”’ ආප— ““චාර ’”•ෙ’ 
උපකරණ “ල“ ගැ”ම 
(කා–ඩ I)

1. Boat Engine (OBM) 25 HP

2. Generator 2.5 KVA

3. Rescue Tube

4. Mega Phone H/H

5. Gum Boot

6. Throw Bag

7. Search Light 10W - 15W
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DMC/FIN/2021 
(PROCU:05-II)

හ”’ ආප— ““චාර ’”•ෙ’ 
උපකරණ “ල“ ගැ”ම 
(කා–ඩ II)

1. Fire Broom (Fire Beater)

2. Concrete Cutter (Power Cutter)

3. Chain Saw

4. Tent (8 Man)

5. Mammoty with Handle

6. Axe with Handle

7. Manna Kethi

8. Rescue Rope (200m)
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DMC/FIN/2021 
(PROCU:07)

ෙස•’ හා “දවා ගැ”ෙ’ 
–““ උපකරණ “ල“ 
ගැ”ම.

1. Water Pack (Camel Pack)

2. Hand Gloves

3. Wire Cutter

4. Head Mount Torch

5. Toggle Rope (200m)

6. GPS Garmin Montana 600T Camo

7. Rappelling Rope

8. Full Body Harness

9. Ascension (Right)

10. Footape

11. Standard Locking D Carabineer

12. Figure 8 Climbing

13. Advanced Light Rappel gloves

14. Kong Robot Descender

15. Spinal Boards

16. Pulley Carrucola Bloccante Ultraleggera

17. Air Pillow (With compressor) 3 Sizes
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2021 අෙ”” මස 19 වන ”න ’ට 2021 මැ” මස 19 වන ”න ද”වා වැඩ කරන ඕනෑම ”නක ෙප:ව 09.00 ’ට ප.ව 03.00 ද”වා, ෙකාළඹ 07, ”— මාවෙ’ 
”““ ආප— කළමනාකරණ ම–—ථානෙ“, 3 වන මහෙ” “ද” අංශෙය” “ස’පාදන ප—කාව ආප” ෙනාෙගවන ”.1,000.00ක ගා—“ව” ෙග•ෙම” 
ප” ලබාගත හැක.
ඒ අ•ව, ඉහත සඳහ” “ස’පාදන කා–ඩ 03 සඳහා ෙවන ෙවනම “ස’පාදන ප—කා ඉ”’ප’ කළ –“ අතර, එ““ තම අ’මතය ප’” අ—ළ කා–ඩෙ“ 
එ” අ”තමයකට ෙහ– අ”තම ’ය”ලටම “ල ගණ” ඉ”’ප’ කළ හැක. එෙලස ඉ”’ප’ කර• ලබන “ල ගණ” වල “” ව“නාකම සඳහා 1% ක ලං” 
”ර”ෂණය”ද රජෙ“ “ස’පාදන මා•ෙග–පෙ–ශ අ•ව ඉ”’ප’ •“ම අ“ව“ ෙ“.
තවද, ඔබ ”’” ඉ”’ප’ කර• ලබන ලං”වල •” කවරෙ“ ඉහළ ව’ ෙකළවර ලං” ඉ”’ප’ කරන භා–ඩෙ“ නම හා “ස’පාදන අංකය සඳහ” කර 
““ තබා (ආයතනයට ආෙ““ක — —“කරය” ෙහ– ආයත“ක රබ• ““ව ෙහ– ලාකඩ ““ව) සභාප“ - ෙදපා•තෙ’”“ “ස’පාදන ක“•ව, “ස’පාදන 
ඒකකය, ““ අංශය, ආප— කළමනාකරණ ම–—ථානය, ”— මාවත, ෙකාළඹ 07 යන •”නයට •යාප”ං— තැපෑල ම“” ෙහ– 3 වන මහෙ” “ද” අංශෙ“ 
ඇ“ ෙට”ඩ• ෙප”“ය ෙවත බහා–ම 2021 මැ” මස 20 වන ”න ෙප:ව 10.30ට ෙහ– ඊට “ථම ’” කළ –“ අතර , එම ෙ“ලාෙව” ප”ව ලැෙබන ’ය”ම 
ලං” ““”ෙ’ප කර• ලැෙ•.
ලං” ප—කා භාරග”නා අවස” ෙවලාව “මාව’ සමඟම ලං” ”වෘත •“ම ’” කරන බැ””, එම අව—ථාවට සහභා“ •මට ලං”ක”ව”ට ෙහ– ඔ–”ෙ” 
බලයල’ “ෙය–“ත”” හට අව—ථාව ලැෙබන අතර, ඒ සඳහා බලයල’ “ෙය–“තය— පැ“ෙණන ”ට බලය පැව“ෙ’ •”යද –ෙගන පැ“—ය –“ය. තවද, 
“ස’පාදන ඇණ–’ ලබාෙදන අව—ථාෙ“” අව“ භා–ඩ “මාණය” ෙවන— •“ෙ’ අ”“ය “ස’පාදන ම–ඩලය ස“වන බව කා”—කව ද”වා ’““.

සභාප“ - ෙදපා•තෙ’”“ “ස’පාදන ක“•ව,
ආප— කළමනාකරණ ම–—ථානය, ”— මාවත, ෙකාළඹ 07. 

”.අ. 011-3668096, 0112-136270.

රා’ ආර”ෂක හා ආප— කළමනාකරණ රා’ අමා“ාංශය
SRI  LANKA


