
ජාතික උරුම, ප්රාසාාංග කලා හා ග්රාමීය කලා ශිල්පී ප්රවර්ධන කටයුතු රාජය අමාත්යාාංශය 
පුරාවිද්යා දද්පාර්ත්දේන්තතුව 

සැපයුේකරුවන්ත ලියාපදාංචි කිරීම - 2022 වර්ෂය 
 

පුරාවිද්යා දද්පාර්තදේන්තුදේ ප්ර ධාන කාර්යාලය හා ප්රාදේශීය කාර්යාල සඳහා දෙහි සඳහන්ත සැපයුේ හා දසේවාවන්ත 

දවනුදවන්ත ලියාපදිංචි වීෙට කැෙති සැපයුේකරුවන්තදෙන්ත/නිෂේපාද්කයින්තදෙන්ත/දේශීය නිදයෝජිතයින්තදෙන්ත අයදුේපත් 
කැඳවනු ලැදේ. 
 

1. සැපයුේ 
 

1.1 ලිපි ද්ර වය සහ කාර්යාලීය පාරිද ෝගික ද්ර වය 
 

1. සියළුෙ වර්ෙදේ කාර්යාලීය ලිපි ද්ර වය. 
2. සියළුෙ වර්ෙදේ මුද්රණ යන්තර, ජායා පිටපත් යන්තර හා ෆැක්සේ යන්තර සඳහා කාඩ්රිජ්/දටෝනර්  
3. ඉද්ල්, දකාහු, පාපිසි සහ සියළුෙ වර්ෙදේ බුරුසු. 
4. පිඟන්ත භාණ්ඩ හා මුළුතැන්තදෙයි උපකරණ. 
5. විවිධ ප්ර ොණදේ දපාලිතින්ත. 
6. රසායන ද්ර වය - රසායනාොර උපකරණ හා පුරාවිද්යා සිංරක්ෂණ කටයුු සද්හා අවශ්ය රසායනික ද්ර වය. 
7. දරදපිළි (ඇඳ ඇතිිලි හා නිළ ඇඳුේ). 
8. නිළ ඇඳුේ සඳහා ලාිංඡන, පිත්තල ද ාත්තේ යනාදය. 
9. ර ර් මුද්රා හා දන මුද්රා. 
10. සීඩී, ඩීවීඩී තැටි, වවරසේ ොඩ්ර හා  ැටි. 
11. පිෙණක යන්තර හා ෙෘදුකාිංෙ, ජායා පිටපත් යන්තර, මුද්රණ යන්තර, ෆැක්සේ යන්තර හා උපාිංෙ  
12. සියලූෙ වර්ෙදේ ෙෘහ විදුලි උපකරණ. 
13. කාර්යාලීය උපකරණ, ලී  ඩු, වාදන්ත ෙෘහ භාණ්ඩ සැපයීෙ. 
14. සියළුෙ වර්ෙදේ පවිරකාරක ද්රවය හා මුව ආවරණ (Sanitizer/Hand wash/Soap) 
15. ඡායාරූපකරණයට අද්ාළ කැෙරා හා උපාිංෙ. 
16. සියළුෙ වර්ෙදේ ආරක්ිත ඇඳුේ, ආරක්ිත උපකරණ හා ආරක්ිත පාවහන්ත සැපයීෙ. 

 

1.2 දගාඩනැගිලි ද්ර වය හා උපකරණ (පුරාවිද්යා සාංරක්ෂණ / නඩත්තතු / ගදේෂණ කටයුතු සඳහා) 
 

1. ෙදේ වැලි. 
2. හුණුෙල් 6"X9",හුණුෙල් ¾",දකාරල් ෙල්  
3. පිළිසේසු ෙදඩාල්. 
4. සියළුෙ ප්ර ොණවල බිේ ෙදඩාල් සහ කද ාක් ෙල්. 
5. සියළුෙ ප්ර ොණවල කළුෙල් සහ ද ාරළු. 
6. සිදෙන්තති. 
7. උළු වර්ෙ. 
8. දසවිලි කිරීදේ ද්ර වය - ඇසේ ැසේටසේ, ටකරන්ත, තහඩු,ඇළුමිනියේ තහඩු, දපාල් අු ආදය. 
9. දේශීය ද්ැව හා ආනයනික ද්ැව. 
10. ආයුධ උපකරණ - උද්ළු, තාච්චචි, විල්  ැරැක්ක හා වීසිකැති යනාදය. 
11. සියළුෙ ප්ර ොණදේ ජී.අයි. ට / තහඩු. 
12. උණෙසේ, පුවක් ෙසේ, දකාහු ලණු, දත්ඩා, ෙැනිලා කඹ. 
13. කටු කේබි. 
14. සියළුෙ වර්ෙවල පිත්තල , යකඩ දලෝහ හා දවනත් සවිකිරීේ. 
15. සියළුෙ වර්ෙදේ තීන්තත (වාර්නිෂේ, දපාලිෂේ, ඉනැෙල්, ඉෙල්ෂන්ත). 
16. ජල ප්ර වාහන උපකරණ (පීවීසී  ට, වුර දපාේප). 
17. විදුලි රැහැන්ත සහ විදුලි උපකරණ 
18. සනීපාරක්ෂක උපකරණ. 
19. හියුේ පයිප්ප, දකාන්තීට් කණු ඇුළු දකාන්තීට් නිෂේපාද්න. 
20. දොඩනැඟිලි ද්රවය. 
21. ගිනි නිවන උපකරණ හා පේධති සැකසීෙ. 
22. තණදකාළ කපන යන්තර 
23. CCTV කැෙරා පේධති සවිකිරීෙ. 
24. විදුලි ආදලෝකකරණ පේධති සැලසුේ කිරීෙ හා සවි කිරීෙ. 
25. ඇඟිලි සලකුණු යන්තර හා මුව සලකුණු යන්තර සැපයීෙ/සවිකිරීෙ. 
26. කාර්යාල/දොඩනැඟිලි සැලසුේකරණය හා පාටිෂන්ත කිරීෙ.  

 
 
 
 



 

02.දසේවාවන්ත 

 
1. වාහන නඩත්ු හා වාහන අළුත්වැඩියා කිරීෙ. 
2. වාහන දසේවා කිරීේ. 
3. ටයර් / ටියුේ හා  ැටි. 
4. කුලී පද්නෙ ෙත ප්ර වාහන පහසුකේ සැපයීෙ - වෑන්ත/දලාි/කාර්/ට්රැක්ටර්/ වුසර් හා දවනත්. 
5. සියළුෙ වර්ෙදේ මුද්ර ණ කටයුු. 
6. භාෂා පිවර්තන කටයුු (සිිංහල - දද්ෙළ,  සිිංහල - ඉිංග්රිසි). 
7. ලී  ඩු අළුත්වැඩියා කිරීෙ. 
8. ෙල් කැටයේ / ලී කැටයේ වැඩ. 
9. ශ්ර ෙය සැපයීේ පුහුණු කේකරු/ නුපුහුණු කේකරු. 
10. චිර  ශිල්පීන්ත/ මුර්ති ශිල්පීන්ත/ වඩු කාර්මික ශිල්පීන්ත. 
11. පිෙණක යන්තර, ඡායාපිටපත් යන්තර, ෆැක්සේ යන්තර  අළුත්වැඩියා කිරීේ හා දසේවා කිරීේ. 
12. දවල්ඩින්ත, යකඩ පෑසේසීේ දසේවා. 
13. ආයුධ උපකරණ කුලී පද්නෙ ෙත සැපයීෙ. 
14. දවා ආහාර, දකටි කෑෙ වර්ෙ හා ජල ද ෝතල් සැපයීෙ. 
15. කෘමි පාලනය (Exterior Bolting System) 
16. වායුසමීකරණ දසේවා. 
17. පවිරතා දසේවාවන්ත පවත්වාදෙන යාෙ. 
18. කුලී පද්නෙ ෙත උත්සව භාණ්ඩ සැපයීෙ. 
19. කුලී පද්නෙ ෙත දොඩනැඟිලි සැපයීෙ. 

 

දකාන්තදේසි 

 

1. 2021.11.19 දන සිට 2021.12.20 දන ද්ක්වා සතිදේ රාජකාි දනවල දප.ව.9.00 සිට ප.ව.3.00 ද්ක්වා දකාළඹ 
ප්රධාන කාර්යාලදයන්ත දහෝ පහත සඳහන්ත ප්රාදේශීය කාර්යාල වලින්ත රු.1,000 ක ආපසු දනාදෙවන ොසේුවක් 
මුද්ලින්ත දෙවා අයදුේපත් ල ාෙත හැකිය. අයදුේපත් භාර ෙැනිෙ 2021.12.20 දන ප.ව.2.00ට අවසන්ත දේ. 
  

2. පුරාවිද්යා දද්පාර්ත්දේන්තතු නිල දවබ් අඩවිය වන www.archaeology.gov.lk ෙගින්ත ද් අයදුේපත් ල ා ෙැනීදේ 
පහසුකේ සලසා ඇත. 
 

3. ඔ දේ අයදුේපත් සෙඟ වයාපාර ලියාපදිංචි සහතිකය ඉදිපත් කිරීෙ අනිවාර්ය වන අතර කළුෙල්, වැලි, ද්ැව, 
වාහන කුලියට ෙැනීේ යන සැපයුේ සඳහා වූ අද්ාළ විදශ්ේිත වනතික  ලපර ලිංසු කැඳවන අවසේථාවන්තහිදී 
පික්ෂා කරනු ලැදේ. ලියාපදිංචිය සඳහා ඕනෑෙ අයදුේපතක් පිළිෙැනීෙ දහෝ ප්රතික්දෂේප කිරීදේ අයිතිය 

පුරාවිද්යා අධයක්ෂ ජනරාල් සුය. 
 

4. ලියාපදිංචි සැපයුේකරුවන්තදෙන්ත මිල ෙණන්ත කැඳවන ලද් අතර ලියාපදිංචි දනාවු පිලිෙත් ආයතන වලින්ත හදසි 

අවශ්යතාවය ෙත මිල ෙණන්ත කැඳවීදේ අයිතිය පුරාවිද්යා අධයක්ෂ ජනරාල් සුය. 
 

5. ඔ  මීට  දපර අසාදු දල්ඛනෙත දනාවූවකු විය යුුය. 
 

6. අයදුේපත්ත ලබාගත් හැකි සේථාන 
 

1. ප්ර ධාන කාර්යාලය, ශ්රීෙත් ොකසේ ප්ර නාන්තදු ොවත, දකාළඹ 07     011-2694728 

2. ප්රාදේශීය කාර්යාලය (උුරු ෙැද්), අනුරාධපුරය    025-2222411 

3. ප්රාදේශීය කාර්යාලය (ෙධයෙ), ෙහනුවර    081-2222336 

4. ප්රාදේශීය කාර්යාලය (වයඹ), පඬුවසේනුවර    037-2220475 

5. ප්රාදේශීය කාර්යාලය ( සේනාහිර), දකාළඹ 07    011-2667377 

6. ප්රාදේශීය කාර්යාලය (ද්කුණ), ොල්ල     091-2234071 

7. ප්රාදේශීය කාර්යාලය (ස රෙමුව), අවිසේසාදේල්ල   036-2232674 

8. ප්රාදේශීය කාර්යාලය (නැදෙනහිර), අේපාර                 063-2222017 

9. ප්රාදේශීය කාර්යාලය (ඌව),  දුල්ල     055-2222637 

10. ප්රාදේශීය කාර්යාලය (උුර), යාපනය     021-2224574 

11. ප්රාදේශීය කාර්යාලය (උුර), වේනියාව    024-2224805 

12. ප්රාදේශීය කාර්යාලය (නැදෙනහිර), ත්රිකුණාෙලය   026-2221530 

13. ප්රාදේශීය කාර්යාලය (ඌව), දොණරාෙල    055-2277738 

14. ප්රාදේශීය කාර්යාලය (ද්කුණ), හේ න්තදතාට                 047-2256688 

15. ප්රාදේශීය කාර්යාලය (ස රෙමුව), රත්නපුර                 045-2233737 

16. ප්රාදේශීය කාර්යාලය (උුරු ෙැද්), දපාදළාන්තනරුව   027-2050448 
 

පුරාවිද්යා අධයක්ෂ ජනරාල් 
පුරාවිද්යා දද්පාර්තදේන්තුව 
ශ්රීෙත් ොකසේ ප්රනාන්තදු ොවත, 
දකාළඹ 07. 

https://www.archaeology.gov.lk/

