Ministry of Irrigation
Mahaweli Authority of Sri Lanka
Registration of Suppliers for Year – 2023
Applications are hereby invited from 10.11.2022 to 12.12.2022 for the Registration of
Manufactures/Authorized Dealers to Supply Goods and Services for Head Office of the Mahaweli Authority of
Sri Lanka in Colombo 10 and to the Zonal Offices in the following areas for the year 2023.
01. Resident Project Manager’s Office – (System B – Welikanda/ System C – Dehiattakandiya/ System D –

Medirigiriya /System E – Hasalaka / System G – Moragahakanda
(Bakamuna) / System H Thambuththegama/ System Huruluwewa
– Dambulla / System L – Weli Oya / System Rambaken Oya – Maha
Oya / System Walawa – Embilipitiya)
02. Director’s Office

-

(Division of Major Dams & Reservoir Operations – Digana / River Basin
Management - Madatugama / Forest & Environment – Kothmale /
Mahaweli Security Corps – Digana / Mahaweli Center - Colombo – 07)

03. Project Director’s Office

-

Maduru Oya Right Bank Development Project

Instructions
The suppliers who are willing to newly register to the MASL supplier registry and if the year 2023
registered suppliers want to apply for extra goods and supplies, shall follow the below steps.
01. The Institutions/Individuals should register for interested items separately.
02. The application can be obtained by a written request on a company letter head address to the Director
General, Mahaweli Authority of Sri Lanka or can be downloaded from the web Site
www.mahaweli.gov.lk. The payment for each item is Rs. 1000.00 and the receipt upon payment to the
Account No. 2327542 of Bank of Ceylon (BOC), Hyde Park branch shall be collected. The supplier’s name
and “Suppliers Registration for Year 2023. Mahaweli Authority of Sri Lanka” wordings shall be
mentioned in the cash receipt)
03. The duly completed application with the original of Cash Receipt and the Business Registration
Certificate shall be register posted to the address, Director General, 9th Floor, Procurement Division,
Mahaweli Authority of Sri Lanka, No.500, T.B. Jayah Mawatha, Colombo 10 or drop to the tender box
available at the same place, to receive on or before 2.00 p.m on 12.12.2022. In addition, the caption
“Registration of Suppliers for Year 2023” shall be written on the top left-hand corner of the envelope
containing the application.

Conditions:
01. Applications submitted with incomplete information will be rejected. qualified Suppliers will be
registered after confirming the information submitted.
02. The below suppliers/ Institutions will be eliminated from the list of registered suppliers without prior
notice
i. Not satisfying the eligibility requirement after the official inspections,
ii. Not submit quotations when requested
iii. Fail to supply goods and services on time or in accordance with the required standards
03. The Mahaweli Authority reserves sole rights to obtain Goods/ Services apart from Registered Suppliers
list whenever required even though the quotations for Good and services are invited generally from list
of registered Suppliers.
04. All the Suppliers should agree to a minimum of 30-days credit period

05. Suppliers should have been registered as a businessman for the supply of relevant goods and services.

The list of the Goods and Services is as follows;

Supplying of Goods / Materials
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Agricultural Equipment (Sprayers, Hose, Hoe Drip Irrigation System etc….)
Agricultural Equipment (Parachute Trays)
Agro Chemicals, Fertilizer
Agro Machineries & Organic fertilizer application machines (Bush Cutters, Tractor & Trailor, disc plough,
laser leveling, machines bund forming machine, Combine Harvester etc.)
Agro Seeds and Plants
Getting Animals for Animal Farm (Cattel, Chicks, Quail Chick etc….)
Batteries (for all kinds of Vehicles and other Equipments)
Bicycles & Similar Products
Building Materials (Sand, Bricks, Aggregates, Calicut Tiles etc...)
Buying Natural and Artificial Flowers
CCTV Camera and other Equipments
Coir & Related Products (Broom, Ekle Brooms, Coir Carpets etc…)
Computers, Printers Accessories (photo copy machines scanners, Pen Drives, Virus Guards etc…)
Concrete Products (Precast – Pipes, Fence posts, Boundary stones… other products)
Decorations for Meetings & Functions (Flower arrangements etc.)
Design of Name Boards & Banners
Design of Medals, Cups, Souvenirs
Disinfectants and Sanitizers (Face Marks, Sanitizer, Soap, Dettol etc…)
Electric Generators, Water Pumps etc.
Electrical & Electronic Appliances (Fans, Refrigerators, Air Conditioners, etc.)
Electrical Appliance Accessories (Wires, Switch Holders, Electrical panels etc.)
Fiber Glass Products (Water tanks, Boats, Chairs, Doors and Windows ets…)
Fire Extinguisher Equipments and Accessories
Fishing Equipment and Accessories (Fiber Boats, Nets, Twine, Rope, Safety Jackets ets..)
Food and Pharmaceuticals for animals
Foods & Beverages (Rice Products, Short eats, beverages etc.….)
Furniture & Office Equipmnets (Steel and Wooden)

28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

Granite Ornaments and Plaques
Hardware Items (Roofing sheets, Cements, Tiles, Locks, P.V.C./ G.I.Pipes, Paints etc……)
Leather Products (Shoes, Bags, Brief cases, Rain coats, Gloves, etc.)
Public Addressing Equipments (Loud Speakers, Microphones, Speakers etc…)
Publications (Books, Newspapers, Commemorative Zones, Magazines etc…)
Road Construction Materials (Tar, Premix etc.)
Safety Wear & Safety Equipment (Jackets, Helmets, Boots, ets..)
Spare Parts (for all type of Vehicles, Machines & Equipments)
Sports Equipment (Bats, Bolls…ets)
Supply of Musical and Dancing Instruments
Stationeries (All kinds)
Surveying and Levelling Equipments (Levelling instruments, GPS Equipments etc…)
Textiles/ Textiles Readymade/Uniforms (All types of Uniforms)
Toner, Ink for printing machines
Tools (Electrical, Mechanical)
Tyres , Tubes & Collars (for all kind of Vehicles and Machines)
Water Bottles -Drinking (500ml, 1L, 2L etc….)
Water Purification - Chemicals & Equipments
Water Quality Laboratory Equipment & Chemical
Supplying of Materials or Goods other than registered above from No 01 to No 46)

Services Providing
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.

68.
69.

70.
71.
72.
73.

Balloon Shows for Festivals
Binding Works (All type of Wire, spiral…)
Body Constructions for All Vehicles
Building Air Conditioning (Servicing & Repairs)
Canopy for vehicles
Catering Service for Meetings/ Functions
Computer Type Setting (Sinhala, English and Tamil)
Consultancy / Technical Assistance Services (Electrical and Electronic equipment, water gates, etc….)
Consultancy /Technical Assist. Services (Mech. and Hydraulic Equ. of reservoir gates - inlet and outlet points
Consultancy Services (Computer Software/Other Technical Consistence)
Electrical & Electronic Instruments (Servicing & Repairs)
Engine Repairs (All kinds of vehicles)
Fiber Boats & Other Fiber Products Repairs
Fire & Safety Equipment (Servicing & Repairs)
Framing of Photographs & Picture Plaques, Glass Pads etc…
Janitorial Services
Labor and Clerical Works
Land surveying and leveling works
Office Carpeting & Curtaining etc…
Office Equipment Servicing & Repairs
i. For Laptop Computers & Desktop Computer
ii. For Photocopy Machines, Printer & Fax Machines etc..)
Printing Works, Including Art work (Digital/Silk Screen/(Litho /off set)
Provide all necessary items for events and event management activities (Stage Decoration, Stage
arrangement, LED stage arrangement, lighting, music, etc.) for obtaining sound broadcasting facilities on
Haring basis
Tailoring (Uniforms, Overalls, Sports kits, Caps, Dancing kits etc…)
Translation (English, Sinhala and Tamil)
Transport (Passengers/Goods/Vehicles/Machines)
Vehicle - Wheel alignment and Wheel Balancing Works

74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.

Vehicle Air Conditioners (Servicing, Repairs)
Vehicle Cushioning & Upholstering Repairs - (All kinds of vehicles)
Vehicle Injector Pumps (Service /Repairs)
Vehicle Radiator Repairs
Vehicle Services (Body Service/Full Services etc…)
Vehicle Silencer (Repairs/ Replacing)
Vehicle, Machines (Hydraulic Pumps Servicing Repairs)
Vehicles Repairs (Electrical)
Vehicles Repairs (Mechanical)
Vehicles Tinkering & Painting (All Kinds)
Welding Works (Oxygen/Electrical)
Providing Services (Other than from above No: 48 to No: 84)

Director General
Mahweli Authority of Sri Lanka
No. 500. T.B.Jayah Mawatha
Colombo – 10

වාරිමාර්ග අමාතයාිංශය
ශ්රී ලිංකා මහවැලි අධිකාරිය

2023 වර්ෂය සඳහා සැපයුම්කරුවේ ලියාපදිංචි කිරීම
ශ්රී ලංකා මහවැලි අධිකාරියේ යකාළඹ පිහිටි ප්රධාන කාර්යාලය සහ පහත සඳහන් ප්රයේශයන්හි ඇති කලාප කාර්යාල
වලට 2023 වර්ෂය සඳහා අවශය භාණ්ඩ හා යසේවා සැපයීමට කැමති නිෂේපාදකයින් /බලයලත් යවළඳුන් ලියාපදංචි
කිරීම සඳහා 2022.11.10 වන දන සිට 2022.12.12 වන දන දක්වා අයදුම්පත් කැඳවනු ලැයේ.
1) නේවාසික වයාපාර කළමණාකාර (“බී”කලාපය - වැලිකන්ද/ “සී” කලාපය -යදහිඅත්තකණ්ිය/ “ඩී”කලාපය මැදරිගිරිය/ “ඊ”කලාපය - හසලක/ “ජී” කලාපය - යමාරගහකන්ද (බකමුණ)/ “එච්” කලාපය - තඹුත්යත්ගම/
හුරුළුවැව කලාපය -දඹුල්ල/ “එල්” කලාපය - වැලිඔය/ රඹකැන්ඔය කලාපය - මහඔය/ වලව කලාපය ඇඹිලිපිටිය
2) අධ්යක්ෂ (ප්රධාන යේලි හා ජලාශ යමයහයුම් අංශය - දගන/ගංඟායරෝණි කළමණාකරණ - මඩාටුගම/ වන හා
පරිසර - යකාත්මයල්/ මහවැලි ආරක්ෂක බලකාය - දගන/ මහවැලි යක්න්රය - යකාළඹ 07)
3) වයාපෘති අධ්යක්ෂ - මාඳුරුඔය දකුණු ඉවුරු සංවර්ධන වයාපෘතිය - වැලිකන්ද

උපනෙස් :
2023 වර්ෂය සඳහා ශ්රී ලංකා මහවැලි අධිකාරිය තුළ ලියාපදංචි වීමට අයේක්ෂායවන් සිටින සැපයුම්කරුවන්
ඉල්ුම්කරන්යන් නම් ඒ සඳහා
01. ලියාපදංචි වීමට බලායපායරාත්තු වන ආයතන / පුේගලයින් එක් එක් අයිතම සඳහා යවන යවනම ලියා පදංචි වීම
සිදුකළ යුතුයි.
02. ලියාපදංචි වීමට බලායපායරාත්තු වන සැපයුම්කරුවන්, ශ්රී ලංකා මහවැලි අධිකාරියේ අධයක්ෂ ජනරාල් යවත
භාණ්ඩ හා යසේවා සපයන ආයතනයේ ලිපි ශිර්ෂයක් මගින් ලිඛිත ඉල්ීමක් ඉදරිපත් කිරීයමන් අනතුරුව සැපයුම්
භාණ්ඩ /යසේවාවන් යල්ඛන සහ උපයදසේ ඇතුලත් අයඳුම් පත්රය යකාළඹ ප්රධාන කාර්යාලයට පැමිණ ලබාගත හැකි
අතර නැතයහාත් www.mahaweli.gov.lk යවේ අඩවියයන් බාගත (Download) කරගත හැක. ඕනෑම ලංකා
බැංකු ශාඛාවකින් හයිඩ්පාර්ක් ශාඛායේ ඇති ගිණුම් අංකය 2327542 යවත එක් අයිතමයක් සඳහා ලියාපදංචි
ගාසේතුව රු.1000/= බැගින් යගවීයමන් රිසිට් පත් ලබා ගත හැකිය. (වැදගත්:- සැපයුම් ආයතනනේ නම සහ “2023

වර්ෂය සඳහා සැපයුම්කරුවේ ලියාදිංචි කිරීම - ශ්රී ලිංකා මහවැලි අධිකාරිය”යනුයවන් මුදල් බැරපයත් සටහන්
කරන්න.)
03. සම්ූර්ණ කරන ලද අයදුම්පත්රය සහ මුදල් යගවා ලබාගත් රිසිට් පත හා වයාපාර ලියාපදිංචි සහතිකනේ පිටපතක්ෙ
සමඟ 2022/12/12 දන ප.ව.2.00 ට යපර ලැයබන යසේ “අධ්යක්ෂ ජනරාල්, 9 වන මහල, ප්රසම්පාෙන අිංශය,

ශ්රී ලිංකා මහවැලි අධිකාරිය, අිංක 500, ටී.බි.ජයා මාවත, නකාළඹ - 10 ” යන ලිපිනයට ලියාපදංචි තැපෑයලන්
එවිය යුතුය. නැතයහාත් එම ලිපිනයේ තබා ඇති යටන්ඩර් යපට්ටියට යගනවිත් බහාලිය හැකිය. තවද ඉල්ුම්පත්
එවනු ලබන කවරයේ වම් පස ඉහල යකලවයර් “2023 වර්ෂය සඳහා සැපයුම්කරුවේ ලියාදිංචි කිරීම” යනුයවන්
සඳහන් කල යුතුය. වැිදුර විසේතර පහත සඳහන් දුරකථන අංක මඟින් ලබාගත හැක.
වැි විසේතර සඳහා :- දුරකථන අංක 011- 2687491-5 දගුව 268/255 යහෝ
011-2687235 - සහකාර අධයක්ෂ (ප්රසම්පාදන) අමතන්න

නකාේනේසි:
1. නිසි පරිද යතාරතුරු ඉදරිපත් කර යනාමැති අයදුම්පත් ප්රතික්යෂේප කරනු ලැයේ. අදාල යතාරතුරු පරීක්ෂා කර

ගැනීයමන් පසුව සුදුසු සැපයුම්කරුවන් පමණක් ලියාපදංචි කරනු ලැයේ.
2. භාණ්ඩ/ යසේවා සඳහා මිල ගණන් කැඳවීම සාමානයයයන් කරනු ලබන්යන් සැපයුම්කරුවන් ලියාපදංචි කිරියම්

නාම යල්ඛනය ඇසුරින් වුවද, අවශය ඔිනෑම අවසේථාවකදී එම නාම යල්ඛනයයන් බැහැරව රවය / යසේවා සපයා
ගැනීයම් ූර්ණ අයිතිය ශ්රී ලංකා මහවැලි අධිකාරිය සතුයේ.

3. නියමිත අවසේථාවකදී මිල ගණන් ඉදරිපත් යනාකරන යහෝ නියමිත යේලාවට භාණ්ඩ/යසේවා සැපයීමට

අයපායහාසත් යහෝ මිල ගණන් ඉදරිපත් කිරීයම්දී යකාන්යේසි යනාපිළිපදන සැපයුම්කරුවන්යේ ලියාපදංචිය ූර්ව
දැනුම්දීමකින් යතාරව අවලංගු කරනු ලැයේ.

4. සෑම සැපයුම්කරුවකුම දන 30 ක අවම ණය කාල සීමාවක් ලබාදීමට එකඟ විය යුතුය.
5. සැපයුම්කරු අදාල භාණ්ඩ / යසේවා සැපයීම සඳහා වයාපාරිකයයකු වශයයන් ලියාපදංචි වී තිබිය යුතුය.

භාණ්ඩ හා නස්වා ලැයිස්ුව පහත පරිද නේ.

සැපයුම් භාණ්ඩ නල්ඛනය
1. කෘෂි උපකරණ ( යතල් ඉසින යන්ත්ර,වතුර බට, උදු , බිංදු ජල සම්පාදන පේධති යනාද............)
2. කෘෂි උපකරණ (පැරෂුට් තැටි)
3. කෘෂි රසායනික, යපායහාර
4. කෘෂි යන්ත්ර හා කාබනික යපායහාර යයදවුම් යන්ත්ර (තණයකාළ කපන මැෂින් (බුෂේ කටර්), ට්රැක්ටර්සේ සහ

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

යේලර්සේ,තැටි නඟුල්,යලසර් යලවලින් යන්ත්ර, නියර බදන යන්ත්ර, යගායම් කපන යන්ත්ර,තණ යකාළ කැබලි කරන
යන්ත්ර යනාද...........)
කෘෂි බීජ සහ පැල
සත්ව යගාවිපල සඳහා සතුන් ලබා ගැනීම (ගවයන්,කුකුළු පැටවුන්,වටු කිකිළි පැටවුන් යනාද..................)
බැටරි (වාහන හා අයනකුත් උපකරණ වලට)
පාපැද සහ ඒ හා සමාන නිෂේපාදන
යගාඩනැගිලි රවය (වැලි,ගයඩාල්,කළුගල්,උළු කැට යනාදී..............)
කෘතිම මල් සහ සේවාභාවික මල් මිලදී ගැනීම් සඳහා
CCTV කැමරා සහ අයනකුත් උපාංග සැපයීම
යකාහු හා ඒ හා ආශ්රිත නිෂේපාදන (යකාසු, ඉදල්,යකාහු බුමුතුරුණු යනාදී......)
පරිගණක හා මුරණ උපාංග (ය ායටෝ යකාපි මැෂින් සේකෑනර්,යපන්රයිේ,වයිරසේගාඩ් යනාදී.....)
යකාන්ීට් නිෂේපාදන (යපරසවි පයිේප, කම්බි කණු, මායිම් කණු හා යවනත් නිෂේපාදන
උත්සව සඳහා සැරසිලි (මල් සැරසිලි යනාදී...........)
නාම පුවරු සහ බැනරය නිර්මාණය
පදක්කම්,කුසලාන,සමරු කලාප යනාදය
විෂබිජ හා සනීපාරක්ෂක රවය (Face Masks, Sanitizer, Soap,Dettol යනාදී.......)
විදුලි ජනන යන්ත්ර, ජල යපාම්ප යනාදය.................)
විදුලි හා ඉයලක්යට්රානික් උපකරණ (විදුලිපංකා, ශිතකරණ,වායු සමීකරණ යන්ත්ර යනාදය.....)
විදුලි උපකරණ හා උපාංග (වයර්, සේවිච්, යහාල්ඩර්සේ, විදුලි පුවරු යනාදය.........)
යිබර් ේලාසේ නිෂේපාදනය (වතුර ටැංකි, යබෝට්ටු, පුටු, යදාරවල් සහ ජයන්ල යනාදය............)
ගිනි නිවන උපකරණ හා උපාංග
ධීවර උපකරණ හා උපාංග ( යිබර් යබෝට්ටු, දැල්, Twine, Rope, ආරක්ෂිත ඇඳුම් යනාදී............)
සත්ව ආහාර වර්ග හා යබයහත් රවය
ආහාර රවය සැපයීම (සහල් ආශ්රිත නිෂේපාදන,ක්ෂණික ආහාර,බීම යනාදී............)
ගෘහ භාණ්ඩ හා කාර්යාලයීය උපකරණ (වායන් සහ දැව)
කළු ගලින් නිමකල සිහිවටන හා පලක
හාඩ්යවයාර් උපකරණ (යසවිලි තහඩු,සියමන්ති,ඉබි යතුරු, PVC පයිේප,GI පයිේප,තීන්ත යනාදී.......)
සම් භාණ්ඩ (සපත්තු, සම් බෑේ,කාර්යාල බෑේ, වැහි කබා,අත්වැසුම් යනාදී.......)
ප්රචාරණ උපකරණ (ශේද විකාශන යන්ත්ර,මයියරෝය ෝන්සේ,සේපිකර් යනාද........)
ප්රකාශන (යපාත් පුවත්පත් සඟරා ,සමරු කලාප, යනාදය..........)
පාරවල් අුත්වැියාවන් සඳහා අවශය රවය (තාර,ප්රිම්ක්සේ යනාදී.......)
ආරක්ෂක ඇඳුම් හා ආරක්ෂක උපකරණ(Jackets,යහල්මට්,බූට් ආදය)
අමතර යකාටසේ (සියළු වාහන,යන්ත්ර හා උපකරණ)

36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

ීඩා උපකරණ (බැට්,යබෝල්,යනාදය)
සංගීත හා නර්තන භාණ්ඩ සැපයීම
ලිපි රවය (සියළුම වර්ගයේ)
මැණුම් උපකරණ හා මට්ටම් උපකරණ (මැණුම් හා මට්ටම් උපකරණ, GPS උපකරණ යනාදී........)
යරද පිළි/ නිමි ඇඳුම්/ නිළ ඇඳුම් (සියළුම වර්ගයේ නිළ ඇඳුම්)
මුරණ යන්ත්ර සඳහා (යටෝනර්,තීන්ත)
විදුලි හා යාන්ික ආයුධ -යමවලම්
ටයර් ටියුේ සහ යකාලර් (සියළුම වර්ගයේ වාහන හා යන්ත්ර)
පානීය ජල යබෝතල් (මි.ලි. 500,ීටර් 1 ,ීටර් 19)
ජලය පිරිසිදු කිරීම සඳහා අවශය රසායනික රවය හා උපකරණ
ජල තත්ව රසායනාගාර උපකරණ සහ රසායානික රවය
යවනත් රවය හා භාණ්ඩ (ඉහත අංක 01 සිට 46 දක්වා සඳහන් රවයයන්ට අමතර ලියාපදංචි මිලදී ගැනීම් සඳහා)

සැපයුම් නස්වාවේ නල්ඛනය
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.

68.
69.

70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.

උත්සව කටයුතු වලදී බැුන් සංදර්ශන පැවැත්වීම
යපාත් බැදීම (සියළුම වර්ගයේ වයර්, සේපයිරල් යනාදය.........)
වාහන යබෝි තැබීම (සියුම වාහන සඳහා)
යගාඩනැගිලි වායු සමනය කිරීම (යසේවා සහ අුත්වැියාවන් )
වාහනවල කැනපී ගැසීම
රැසේවීම් සහ උත්සව සඳහා ආහාර පාන සැපයීම
පරිගණක ආශ්රයේ යතුරු ලිවීම ( සිංහල, යදමළ, ඉංග්රීසි)
උපයේශක/ තාක්ෂණ යසේවාව (විදුලි සහ ඉයලක්යට්රෝනික් උපකරණ ,ජල යේට්ටු යනාදී.........)
උපයේශක/ තාක්ෂණ යසේවාව (යාන්ික/ හයියඩාලික් උපකරණ හා ජලාශ යේට්ටු සම්බන්ධව)
උපයේශක යසේවා (පරිගණක මෘදුකාංග /යවනත්)
විදුලි සහ ඉයලක්යට්රෝනික් උපකරණ (යසේවා සහ අුත්වැියාවන්)
එන්ින් අුත්වැියාව (සියළුම වාහන සඳහා)
යිබර් යබෝට්ටු සහ අයනකුත් යිබර් නිෂේපාදන අුත්වැියාවන්
ගිණි නිවීයම් සහ ආරක්ෂක උපකරණ (යසේවා සහ අුත්වැියාවන්)
පින්ූර රාමු කිරීම සහ පින්ූර පලක හා කැපු වීදුරු
කාර්යාල පවිත්ර කිරීයම් කටයුතු සඳහා
කම්කරු හා ලිපිකරු කටයුතු සඳහා
ඉඩම් මිනුම් කටයුතු හා මට්ටම් කිරීයම් කටයුතු සඳහා
කාර්යාල කළාල එීම සහ තිරයරද දැමීම යනාදී.......)
කාර්යාල උපකරණ අුත් වැියා සඳහා
i. යඩක්සේයටාේ පරිගණක,ලැේයටාේ පරිගණක
ii. ඡායා පිටපත් යන්ත්ර, මුරණ යන්ත්ර, ැක්සේ යන්ත්ර යනාදී.....)
මුරණ කටයුතු,සැලසුම්කරණ කටයුතුද ඇතුළුව ( ආට් වර්ක්),(ිිටල්/සිල්ක් සේීන්/ ලියතෝ/OFF Set)
උත්සව සඳහා අවශය සියු භාණ්ඩ සැපයීම සහ උත්සව කළමණාකරණ කටයුතු (යේදකා සැකසීම, විදුත් යේදකා
සැරසිලි (LED Stage arrangement) අයලෝකධාර, සංගීත යන අයනකුත් අවශයතා සඳහා ශේද විකාශන පහසුකම් කුලි
පදනම මත ලබා ගැනීම සඳහා
ඇඳුම් ආයිත්තම් මැසීම (නිල ඇඳුම්,ඕවර්ඕල්,ීඩා ටී ෂර්ට්,ීඩා හිසේවැසුම්,නැටුම් ඇඳුම්)
පරිවර්තන (ඉංග්රීසි,සිංහල හා යදමළ)
ප්රවාහන කටයුතු (මගී/භාණ්ඩ/වාහන/යන්ත්ර)
වාහනවල වීල් එලයින්මන්ට් හා බැලන්සින් කිරිම
වාහන වායු සමීකරණ අුත්වැියා හා යසේවා කිරීම
වාහනවල කුෂන් සහ අයපෝසේට්න් (සියු වර්ගයේ)
වාහනවල ඉන්යජක්ටර් යපාම්ප යසේවාව හා අුත්වැියාව
වාහනවල යර්ඩ්යේටර් අුත්වැියා කිරීම

78. වාහනවල වාර යසේවාව කිරීම
79. වාහනවල සයිලන්සර් අුත්වැියා කිරීම

80.
81.
82.
83.
84.
85.

වාහන සහ යන්ත්ර වල හයියරාලික් අුත් වැියා කිරීම
වාහනවල විදුලිය අුත්වැියා කිරීම
වාහනවල යාන්ික අුත්වැියා කිරීම
වාහනවල ටින්කර් වැඩ කිරීම හා තීන්ත ආයල්ප කිරීම (සියුම)
වැල්ින් වැඩ (ඔක්සිජන්/ඉයලක්ිකල්)
යවනත් (ඉහත අංක 48 සිට 84 දක්වා සඳහන් යසේවාවන්ට අමතර යවනත් යසේවාවන් සඳහා)

අධයක්ෂ ජනරාල්
ශ්රි ලංකා මහවැලි අධිකාරිය
අංක 500, ටී.බී.ජයා මාවත, යකාළඹ - 10

