
 

ආරක්ෂක අමාත්ාාංශය 

ආපදා කළමනාකරණ මධ්ස්ථාානය 

 

 

 
භාවිතයෙන් ඉවත් කරන ලද මුද්රණ  ාා ැක්ස්  ෙන්ත්ර ාා ටෙර් සදාා මිල ගණ න් කකදවිම 

සම්බන්ධවයි. 

 
 

ආපදා කළමණාකරන මධ්ස්ථාානේ   භාවිත්ේ යන් ඉවත්කරන දද ම්රද්රණ යන්ර,ෆැක්ස්ථ යන්ර ාා යය්   විිණිම 

ස්දාා මිද ගණන් කැදවනු දැේ ේ.ඒ අනුව,2020.08.31 දින ේ ප.ව 10.00 ය ේ පර අවශත්ාවය අනුව ම්රද්රණ,ෆැක්ස්ථ 

යන්ර ස්ා යය්  ස්දාා ේ වන ේ වනම මිද ගණන් ිපි  කවරේ   ව්  පස් ඉාද ේ කළවේ ්  ස්දාන් කර අධ්ක්ෂ 

ජනරාල්,ආපදා කළමණාකරන මධ්ස්ථාානය,ුදදල් අාංශය,03 වන මාළ,විදා  මාවත්,ේ කාළ0 0ය යන ිපි නේ   

ඇති ේ යන්ඩ්  ේ පට්ටට්ටයය ේ ගනවිත් බාාදන ේ මන් ේ ාෝ ප්රස්් පාදන නිළධ්ාරින් ේ වත් භාරේ දන ේ මන් කාරුණිකව 

දන්වා සිටි් . 

ඒ අනුව,ේ ්  ි ළිබදව උනන්ුවක් දක්වන පා් ශවයන් ස්දාා දාංසු ඉදිරිපත් ිරිමය ප්රාම අදාද භාණ්ඩ පරික්ෂා කර 

බැිපේ ්  කයයුතු ස්තිේ   රාජකාරි කරන දිනවද ේ ප.ව 9.00 සිය ප.ව 3.00 දක්වා සිු කද ාැි අත්ර ඉදිරිපත් වන 

දාංසු ඇගයිේ මන් පසුව ඉාදම දාංසුකරුය අදාද ුදදල් ේ ගවිේ මන් පසු භාණ්ඩ නිදාස්ථ කරනු ඇති බවත් වැඩිුරයත් 

කාරුණිකව දන්වා සියමි. 

ේ ්  ි ළිබද ේ ත්ාරතුරු විමසි්  ස්දාා ප්රස්් පාදන නිළධ්ාරි ඇමතිම මිනන් දබා ගත් ාැි ේ ..ුරකාන අාංකය 011-

21362ය6 /011-21362ය0. 

 

අධ්ක්ෂ ජනරාල් , 
ආපදා කළමනාකරණ මධ්ස්ථාානය , 
විදා මාවත් ,  
ේ කාළ0 0ය.           2020 අේ ගාස්ථතු 21. 

 
 
 
 



ඇමුණුම 01 

 

අබලි භාණ්ඩ වර්ග පිලිබඳ විස් තරෙ   
 

කාර්ොල ාා ලී බඩු උපකරණ  - යවන්යේසි දිනෙ 2019.07.15 
 
කාර්ොල ාා ලී බඩු උපකරණ    ටෙර් ාා වාාන අමතර යකාටස්  
 
කා් යාද පුටු     05  බයිසිකල්        01 
විධ්ායක පුටු      05  යය්       100 
ේ ් ස්       02  බැයරි         81 
විධ්ායක ේ ් ස්      01  පාවිච්චි කරන දද වාාන අමත්ර ේ කායස්ථ  

ප්රද් ශන කුටි ස්ැකසීමය ගනු දබන ලී (2x2)   Land Cruiser Prado (Buffer – 01, Head Light- 02,       
ස්ා උපාාංග        Break Light – 02) 
 

යතාරතුරු තා්ෂණ  උපකරණ  - යවන්යේසි දිනෙ 2019.07.22 
  
පරිගණ ක ාා උපාාංග     මුද්රණ  ාා ැක්ස්  ෙන්ත්ර 

Laptop      37  ස්ාමාන ඡයා ි යපත් යන්ර      02 
CPU       54  ඡයා ි යපත් යන්ර (Laser Jet)     01 
පරිගණක තිර      45  ස්ථකෑන් යන්ර       01  
යතුරු පුවරු       03  ස්ාමාන ුදද්රණ යන්ර      31 
UPS       64  ව් ණ ුදද්රණ යන්ර       03 
USB Battery      01  බහු කා් ය ුදද්රණ යන්ර      02 
Network Junction    01  ෆැක්ස්ථ යන්ර      19 
Network Switch     01  
ADSL Router     01 
 

ගෘා විදුලි උපකරණ  - යවන්යේසි දිනෙ 2019.07.29 

 

ස් ථාවර දුරකථන ාා ජාංගම දුරකථන  
ජාංගම ුරකාන     13 
Huawei ජාංගම ුරකත්න    01  
Mega Phone     50 
CDMA ුරකාන     01 
SLME ුරකාන     01  
SLT ුරකාන      01  
ජාංගම ුරකාන ආේ රෝපක    01  
 

අයනකුත් භාණ්ඩ  
රුපවාහිනී යන්ර     03  ද් වැල් ියත්     15 
අතින් ක්රියාකරවන ස්යිරන් නදා   11   විුිප පන්ද්      20 
වය්  ේ කෝඩ්      01   ාදිසි ප්රතිාාර දැක්වීමේ ්  දා් පු    01  
කැමරා      13  යතුරු ිපයන     01  
ේ වේ කැ්       02   GPS Unit      01  
ගණක යන්ර      01  ප්රක්ේ ෂථපක යන්ර (PROJECTOR)   03 
Paper Shedder     01   Microphone      01  
වතුර ේ පා් ප      20   Cassette Recorder    03 
විුිප ේ ක්ත්ල්      03   Computer Speaker    03 
Sound System Buffel    02  Micro Radio      01 


