
කෘෂිකර්ම, ග්රායමීය ආ ්ර්ක ක කුතු, පශු සම්පත් සංවර්ධන, වයරිමයර්ග සහ  

ධීවර හය ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමයත්යංශආ 

ශ්රී  ලංකය හිම ම අකාකයරිආ 
 

2020 වර්ෂආු සැපතම්කරුවන් ලිආයපදංචි කිරීම 
 

2020 වර්ෂය සඳහා ශ්රීා කා ා හිම අ ිකා ායයට පහත සිහන් සැපයුම්/ සසේවා/ වැඩ හා සතොරතුරු පද්ධති කබා ගැනීඅට 

සැපයුම් රුවන් ලියාපදාචිය සිහා 2019-12-30 දන ික්වා රජසේ සහ පිළිගත් සැපයුම් රුවන්සගන් හා ස ොන්ත්රාත් රුවන්සගන් 
ියදුම්පත්  ැිවනු කැසේ. 
අයිතම 
අංකආ 

කයර්ආආ 

1 සියළුඅ වර්ගසේ  ාර්යාලීය ලිපි ද්ර1ව-  

2 ඡායා පිටපත් යන්ත්ර / ප්රිරන්ටර් සිහා සටරනර් සහ  ාරිය් 

3  ාර්යාලීය ගෘහභාණ්ඩ (සම්ස,පුටු, ැම නරි, ලිපි සගොනු ිල්අාය ආදය) 

4 විදුලි උප රණ (විදුලිපා ා, වායු සමී රණ/ සජනසර්ටර්/ශීත රණ ඇතුළු විදුලි උප රණ) 

5 පයගණ , ඡායා පිටපත් යන්ත්ර ,  ප්රිරන්ටර්, ෆැක්ස් යන්ත්ර හා සවනත්  ාර්යාක උප රණ  

6 සන්නිසේින උප රණ හා ඒ ආශ්රිාත උපාාග  

7 ශ්රනව- හා ිෘෂ- උප රණ (සරොසජක්ටර්/ සවුන්ඩ් සිස්ටම්/ සරොසජක්ටර් ස්රීඋන්/ සිසිටීවී  ැඅරා පද්ධති) 

8 නාඅ පුවරු,  බැනර්, රබර් මුද්ර1ා හා  නාඅ පුවරු, ස ොඩි, ඩිජිටල් ප්රිරන්නන් 

9 ිැන්වීම් රචාාර   ටයුතු (විිු ත් හා මුරිවත) 

10 නික ඇදුම් ස ස් කිරීඅ (ටී-ෂර්රි,  ැප් හා සවනත් ) 

11 සඅරටර් වාහන සිහා ිඅතරස ොටස්/ වාහන සිහා  ාපරි  

12 වාහන සීරි  වර සැපයීඅ හා කුෂන් කිරීඅ 

13 ටයර්, නයුේ හා වාහන බැටය  

14 වැහි බා, ගම්බූරිස්, ග්කවුස් (සගොවිපල් සිහා) 

15  ෘෂි උප රණ හා යන්ත්රසූතත්ර 

16  ෘෂි ාර්මි   ටයුතු සිහා සයොිාගනු කබන සියලුඅ වර්ගසේ සපොලිතින් වර්ග 

17 ආරක්ෂිත ගෘහ සහ ිැල් ආවරණ ගෘහ  

18 සගොඩනැගිලි ද්ර1ව- සැපයීඅ 

19 ඉදකිරීම් සිහා ිැව සැපයීඅ 

20 විදුලි උපාාග (විදුලි බල්බ, වයර් ඇතුලු ද්ර1ව- ) 

21 සියළුඅ පැළ වර්ග හා සරරපණ ද්ර1ව-  

22 පැළ/ එළවළු බීජ සැපයීඅ 

23 සපොසහොර / ෘෂි රසායන ද්ර1ව- හා  ෘෂි සයිවුම් 

24 සත්ත්ව සබසහත් (කුකුකන් හා ගවයින් හා සවනත් සතුන් සිහා) 

25 සත්ත්ව ආහාර  

26  ාර්යාක උප රණ ිළුත්වැඩියාව 

27 උපසද්ශන සසේවා සැපයීඅ (නීති/ වරකත්ඉාජිසන්රු/ වරකත් වාස්තු විි-ාඥ/ සතොරතුරුතාක්ෂණ/ වරකත් ගණ ාකා ාරී සහර සවනත්) 

28 වාහන ිළුත්වැඩියා (යාන්ත්රි   හා විදුලි ිළුත්වැඩියා) 

29 වාහන සසේවා කිරීඅ/ වායු සමී රණ ිළුත්වැඩියා කිරීඅ/ නන් යන් හා ස්සරේ න්න්ත ග අ/ ඇතුකත පියසිදු කිරීඅ/  ාපරි/ කුෂන් කිරීඅ 
30 පයගණ  හා පයගණ  ආශ්රිාත උප රණ ිළුත්වැඩියා කිරීඅ හා නඩත්තු කිරීඅ 

31 ආරක්ෂ  සසේවා 

32 පවිත්රතා  ටයුතු 

33 සගොඩනැගිලි ඉදකිරීම් හා ිළුත්වැඩියා කිරීම් (ඉක්ටැඩ් ලියාපදාචිය තිම ය යුතුය) 

34 කුලී පිනඅ අත වාහන සැපයීඅ 

35 සතොරතුරු පද්ධති/අෘදු ාාග සසේවා සැපයීඅ 

36 එළවළු හා පළතුරු හා සවනත් ආහාර ද්ර1ව-ය සැපයීඅ 

37 උත්සව භාණ්ඩ සැපයීඅ 

38 පිසූත සහර සනොපිසූත ආහාර සැපයීඅ (සක්ටයන් සසේවා) 

 
ලිආයපදංචි කිරීමම් මකොන්මේසි 

01 ලියාපදාචිය සිහා වන, ියදුම්පත්රය හා ස ොන්සද්සි ඇතුකත් විස්තර පත්රි  ා 2019-11-25 දන සිට 2019-12-30දන ික්වා 
සතිසේ වැඩ රන දනයන්හි සප.ව. 9.00 සිට ප.ව. 4.00 ික්වා කබාගත හැකිය. 

 
02 සැපයුම් රුවකු සකස ලියාපදාචිය සවනුසවන් ඉල්ලුම්  රන එක් එක් ියිතඅය සිහා සවන සවනඅ ියදුම්පත් එවිය යුතු 

ිතර, ආපසු සනොසගවන රු. 500/-   මුිකක් පහත ලිපිනසේ මුිල් ිය ැමි සවත මුිලින් සගවීම්  ර කබාගත හැකි ිතර, 
එක් ියදුම්පත්රයකින් ලියාපදාචි විය හැක්සක් එක් ියිතඅයක් සවනුසවන් පඅි.  නිආමිත දනු පසුව එවනු ලබන 

අආදුම්පත් නැවත ිැනුම්දීමකින් මතොරව ප්ර තික්ෂමෂ ප කරනු ලැම .  
 

03 සභාපති, ශ්රීා කා ා හිම අ ිකා ායය නමින් ලියනකි සචාක්පතක් සඅග රු. 45/-   මුද්ිරයක් ඇකවූ ලිපි  වරයක් ඉදයපත් 
කිරීසඅන්ි ියදුම්පත් කබාගත හැකිය. 
 

04 සියළුඅ ියදුම්පත් 2019-12-30 දන ප.ව. 04.00 ු මහෝ ඊු මපර ලැමබන මස  සභයපතික, ශ්රී  ලංකය හිම ම අකාකයරිආ,තැ.මප. 
09, ගන්මනෝරුව පයර, මේරයමිණිආ නමින් එවිආ තුආ.  ිතින් සගනවිත් භාර සින්සන් නම් සහ ාර ිධ-ක්ෂ (මුිල්) 
රාජ ාය  ාඅරසේ තබා ඇති සටන්ඩර් සපරිනසේ බහාලිය හැකිය.  (ලියාපදාචි ගාස්තු සගවන කි යසිරිපත සහර ඡායා 
පිටපතක් ියදුම්පසතහි ිමුණා ඉදයපත්  ළ යුතුය.) 
 

05 ියදුම්පත බහා එවනු කබන ලිපි  වරසේ වම්පස ඉහළ සැපතම්කරුවන් ලිආයපදංචි කිරීම - 2020 යනුසවන් සඳහන්  ර 
එවිය යුතුය. 
 

සභාපති, 
ශ්රීා කා ා හිම අ ිකා ායය, 
තැ.සප. 09,ගන්සනරරුව පාර, සප්රාසිිය.  
081-2388107 

 
 
 
  

  


