
 

කෘෂිකර්ම අමාත්ාාංශය 

 

ශ්රී කාංකා බිම ම අකාකායය 
 

2019 වර්ෂයට සැපයුම්කරුවන් ලියාපදාංචි කිරීම 
 

2019 වර්ෂය සදහා ශ්රී කා ා හදම අ ිකා ායයට පහත සදහන් සැපයුම්/ සසේවා/ වැඩ හා සතොරතුරු පද්ධති කබා ගැනීඅට 

සැපයුම් රුවන් ලියාපදාචිය සදහා 2018-12-31 දන දක්වා රජසේ සහ පිළිගත් සැපයුම් රුවන්සගන් හා 
ස ොන්ත්රාත් රුවන්සගන් ියදුම්පත්  ැදවනු කැසේ. 
 

1. සියළුඅ වර්ගසේ  ාර්යාලීය ලිපි ද්රවය  
2. ඡායා පිටපත් යන්ත්ර / ප්රින්ටර් සදහා සටෝනර් සහ  ාට්යජ් 
3. සන්නිසේදන උප රණ හා ඒ ආශ්රිත උපාාග  
4.  ාර්යාලීය ගෘහභාණ්ඩ (සම්ස,පුටු, ැම නට්, ලිපි සගොනු ිල්අාය ආදය) 
5. පයගණ  ,ඡායා පිටපත් යන්ත්ර  ,ප්රින්ටර්, ෆැක්ස් යන්ත්ර හා සවනත්  ාර්යාක උප රණ  
6. විදුලි උපාාග (විදුලි බල්බ, වයර් තතුු  ද්රවය ) 
7. විදුලි උප රණ (විදුලිපා ා ,වායු සමී රණ/ සජනසර්ටර්/ශීත රණ තතුළු විදුලි උප රණ) 
8. නාඅ පුවරු,  බැනර්, රබර් මුද්රා හා  නාඅ පුවරු, ස ොඩි ,ඩිජිටල් ප්රින්නන් 

9. සඅෝටර් වාහන සදහා ිඅතරස ොටස්/ වාහන සදහා  ාපට්  
10. වාහන සීට්  වර සැපයීඅ හා කුෂන් කිරීඅ 

11. වාහන බැටය  
12. ටයර්, නයුේ  
13.  ෘෂි උප රණ හා යන්ත්රසූතත්ර 
14. සගොඩනැගිලි ද්රවය සැපයීඅ 
15. සියළුඅ පැළ වර්ග හා සරෝපණ ද්රවය  
16. එළවළු බීජ සැපයීඅ 
17. සපොසහොර / ෘෂි රසායන ද්රවය හා  ෘෂි සයදවුම් 
18. සත්ත්ව සබසහත් (කුකුකන් හා ගවයින් හා සවනත් සතුන් සදහා) 
19. ශ්රවය හා දෘෂය උප රණ (සරොසජක්ටර්/ සවුන් ස සිස්ටම්/ සරොසජක්ටර් ස්රීන්/ සිසිටීවී  ැඅරා පද්ධති) 
20. සත්ත්ව ආහාර  
21. නික නිවාස ගෘහ උප රණ (සසෝෆා/ තදන් ආදී ලීබඩු හා සවනත් ) 
22. නික තදුම් ස ස් කිරීඅ (ටී-ෂර්ට්,  ැප් හා සවනත් ) 
23. ඉදකිරීම් සදහා දැව සැපයීඅ 
24. සියු අ වර්ගසේ සපොලිතින් සහ සෂොපින් බෑග් සැපයීඅ 

25. පයසර හිත ාමී බෑග් සැපයීඅ 

26. ආරක්ෂිත ගෘහ සහ දැල් ආවරණ ගෘහ  
27. සඅෝටර්රථ වාහන සැපයීඅ 
28. ප්කාස්නක් භාණ්ඩ (එළවළු කූඩ/ අල් බාල්ද) 
29.  ාර්යාක උප රණ ිළුත්වැඩියාව 
30. උපසද්ශන සසේවා සැපයීඅ (නීති/ ඉාජිසන්රු/ වරකත් වාස්තු විදයාඥ/ / සතොරතුරුතාක්ෂණ/ වරකත් ගණ ාකා ාරී සහෝ 
සවනත්) 

31. දැන්වීම් රචාාර   ටයුතු (විදුත් හා මුරිත) 
32. වාහන ිළුත්වැඩියා (යාන්ත්රි  හා විදුලි ිළුත්වැඩියා) 
33. වාහන සසේවා කිරීඅ/ වායු සමී රණ ිළුත්වැඩියා කිරීඅ/ නන් යන් හා සස්රේ න්න්ත ගෑඅ/ තතුකත පියසිදු කිරීඅ/ 
 ාපට්/ කුෂන් කිරීඅ 

34. පයගණ  හා පයගණ  ආශ්රිත උප රණ ිළුත්වැඩියා කිරීඅ හා නඩත්තු කිරීඅ 
35. ආරක්ෂ  සසේවා 
36. පවිත්රතා  ටයුතු 
37. සගොඩනැගිලි ඉදකිරීම් හා ිළුත්වැඩියා කිරීම් (ඉක්ටැ ස ලියාපදාචිය තිම ය යුතුය) 
38. කුලී පදනඅ අත වාහන සැපයීඅ 
39. සතොරතුරු පද්ධති/අෘදු ාාග සසේවා සැපයීඅ 
40. එළවළු හා පළතුරු හා සවනත් ආහාර ද්රවයය සැපයීඅ 
41. උත්සව භාණ්ඩ සැපයීඅ 
42. පිසූත සහෝ සනොපිසූත ආහාර සැපයීඅ (සක්ටයන් සසේවා) 

 
ලියාපදාංචි කිරීමම් මකොන්මේසි 

01 ලියාපදාචිය සදහා වන, ියදුම්පත්රය හා ස ොන්සද්සි තතුකත් විස්තර පත්රි ා 2018-12-03 දන සිට 2018-12-28 දන 
දක්වා සතිසේ වැඩ රන දනයන්හි සප.ව. 9.00 සිට ප.ව. 4.00 දක්වා කබාගත හැකිය. 

 
02 සැපයුම් රුවකු සකස ලියාපදාචිය සවනුසවන් ආපසු සනොසගවන රු. 500/-   මුදකක් පහත ලිපිනසේ මුදල් ිය ැමි 

සවත මුදලින් සගවීම්  ර කබාගත හැකි ිතර, එක් ියදුම්පත්රයකින් ලියාපදාචි විය හැක්සක් එක් ියිතඅයක් 

සවනුසවන් පඅණි.  මුිල් ඇණවුම් / මෙක්පත් සබ ත්ැපැල් ඇණවුම් භාරගනු ම ොකැමේ.  නියමිත් ද ට පසුව එවනු 

කබ  අයදුම්පත්  ැවත් ිැනුම්දීමකින් මත්ොරව ප්රතිකක්මෂ ප කරනු කැමේ.  
 

03 සියළුඅ ියදුම්පත් 2018-12-31 ද  ප.ව. 02.00 ට මබෝ ඊට මපර කැමබ  මස  සභාපතික, ශ්රී කාංකා බිම ම 

අකාකායය,ත්ැ.මප. 09, ගන්ම ෝරුව පාර, මේරාමිණිය  මින් එවිය යුතුය.  ිතින් සගනවිත් භාර සදන්සන් නම් 
සහ ාර ිධයක්ෂ (මුදල්) රාජ ාය  ාඅරසේ තබා තති සටන්ඩර් සපට්නසේ බහාලිය හැකිය.  (ලියාපදාචි ගාස්තු 
සගවන කද යසිට්පත සහෝ ඡායා පිටපතක් ියදුම්පසතහි ිමුණා ඉදයපත්  ළ යුතුය.) 
 

04 ියදුම්පත බහා එවනු කබන ලිපි  වරසේ වම්පස ඉහළ සැපයුම්කරුවන් ලියාපදාංචි කිරීම - 2019 යනුසවන් සදහන් 
 ර එවිය යුතුය. 
 

සභාපති, 
ශ්රී කා ා හදම අ ිකා ායය, 
තැ.සප. 09,ගන්සනෝරුව පාර, 
සප්රාසදණිය. 
081-2388107 

  



 
 

ලියාපදාංචි කිරීමම් මකොන්මේසි 
 

01 ලියාපදාචිය සදහා වන, ියදුම්පත්රය හා ස ොන්සද්සි තතුකත් විස්තර පත්රි ා 2018-12-03 දන සිට 2018-

12-28 දන දක්වා සෑඅ දන අ සප.ව. 9.00 සිට ප.ව. 4.00 දක්වා කබාගත හැකිය. 

 

02 සැපයුම් රුවකු සකස ලියාපදාචිය සවනුසවන් ආපසු සනොසගවන රු. 500/-   මුදකක් පහත ලිපිනසේ 

මුදල් ිය ැමි සවත මුදලින් සගවීම්  ර කබාගත හැකි ිතර, එක් ියදුම්පත්රයකින් ලියාපදාචි විය හැක්සක් 

එක් ියිතඅයක් සවනුසවන් පඅණි.  මුිල් ඇණවුම් සබ ත්ැපැල් ඇණවුම් භාරගනු ම ොකැමේ.  නියමිත් 

ිැ ට පසුව එවනු කබ  අයදුම්පත්  ැවත් ිැනුම්දීමකින් මත්ොරව ප්රතිකක්මෂ ප කරනු කැමේ.  

 

03 සියළුඅ ියදුම්පත් 2018-12-31 ද  මප.ව. 10.00 ට මබෝ ඊට මපර කැමබ  මස  සභාපතික, ශ්රී කාංකා බිම ම 

අකාකායය, ගන්ම ෝරුව පාර, මේරාමිණිය  මින් එවිය යුතුය.  ිතින් සගනවිත් භාර සදන්සන් නම් 

සහ ාර ිධයක්ෂ (මුදල්) රාජ ාය  ාඅරසේ තබා තති සටන්ඩර් සපට්නසේ බහාලිය හැකිය.  (ියදුම්පත 

බහා එවනු කබන ලිපි  වරසේ වම්පස ඉහළ සැපයුම්කරුවන් ලියාපදාංචි කිරීම - 2019 යනුසවන් සදහන් 

 ර එවිය යුතුය. 

 

04 සෑඅ ියදුම්පතක් සඅග වයාපාරය ලියාපදාචි සහති සේ ඡායා පිටපතක් සහ පසුගිය වර්ෂ වක සසේවා හා 

සැපයීම්  රන කද ගනුසදනු රුවන්සග් විස්තර තත්නම් එඅ සල්ඛනයක්ද සහිතව ියදුම්පත්රය ඉදයපත් 

 ළ යුතුයි.  ඉදකිරීම් වැඩ ස ොන්ත්රාත් රුවන් ලියාපදාචිය සදහා වකා . .  “ඉක්ටෑ ස/CIDA” ලියාපදාචි 

සහති ය ඉදයපත්  ළ යුතුයි (2019/2020 වසරට වකා . .  “ඉක්ටෑ ස/CIDA” සහති ය)  එවනු කබන 

ියදුම්පත් පිළිබද ිවසාන න්රණය ිකා ායසේ රසම්පාදන  මිටුව සතුසේ. 

 

05 ියිතඅ ිා  30 ට ිදාක ලියාපදචිය සදහා ියදුම්පත් භාරගනු කබන්සන් වරකත් ඉාජිසන්රුවන්සග්, 

වරකත් ගෘහ නිර්අාණ ශිල්පීන්සගන් , වරකත් ගණ ාකා ාරීන්සගන් සහෝ ඒ හා සඅාන සුදුසු ම් කත් 

ියසගන් පඅණි.  (ිදාක සුදුසු ම් සනාථ කිරීඅට ිවශය ලියකියවිලි ඡායාපිටපත් ියදුම්පත්රය සඅග 

ඉදයපත්  ළ යුතුය) 

 

06 සාඅානයසයන් ලියාපදාචි සැපයුම් රුවන්සග් නාඅ සල්ඛණය තුළින් සැපයීම්/ සසේවා / වැඩ හා සතොරතුරු 

පද්ධති සදහා මිකගණන්  ැදවනු කැසේ.  එසහත් රඅාණවත් සැපයුම් රුවන් සහෝ වැඩ 

ස ොන්ත්රාත් රුවන්සග් සාඛයාවක් සනොඅැති විට සහෝ සවනත් ෑනෑඅ ිවස්ථාව දී සවනත් රසිද්ධ 

ආයතන සවතින් සහෝ ශ්රී කා ා සටලිස ොම් දුර ථන නාඅාවලිය අාර්ගසයන් මික ගණන්  ැදවා මිකදී 

ගැනීඅ සහෝ සසේවා කබාගැනීසම් ියිතිය සඅඅ ිකා ායසේ රසම්පාදන  මිටුව සතුය. 

 

07 ලියාපදාචි  රනු කැබු ියදුම් රුවකුසග් සසේවාව සහෝ මික ගණන්  ැදවීසම්දී දක්වන රතිචාාරය 

සතුටුදාය  සහෝ යහපත් සනොවන විට ඒ සදහා සහේතු සනොදක්වා වුවද ලියාපදාචි සල්ඛනසයන් ඉවත් 

කිරීසම් සහෝමික ගණන්  ැදවීඅ ිත්හිටුවීසම් බකය ිකා ායසේ රසම්පාදන  මිටුව සතුසේ. 

 

08 ඉදකිරීම් යටසත් ස ොන්ත්රාත් පැවරීම් ඉක්ටෑ ස/ CIDA සශ්රේණියට ිදාක ඒ ඒ ස ොන්ත්රාත් වනනා ම් 

සීඅාවන් යටසත් පඅණක් සිදු  රනු කැසේ. 

 

09 කිසියම් සැපයුම් රුසවකුසග් සසේවාව පිළිබද ිකා ායය සෑහීඅට පත්විය යුතුය.  යම් සහයකින් ිදාක 

සැපයීම් ඉදකිරීඅ සහෝ සසේවා සතුටුදාය  සනොවන ිවස්ථාව දී එඅ සැපයුම් රු ිසාදුගත (Blacklist) 

 රන ිතර වසර 05 ක් යනතුරු නැවත ලියාපදාචිය භාරගනු සනොකැසේ. 

 

සැකකිය යුතුයි. 

 

1 ියදුම්පත්රය සඅග ඉදයපත්  රනු කබන සියු අ ඡායාපිටපත් සතය පිටපතක් බව සදහන්  ර වයාපාර 

ියිති රුසග් ිත්සන හා නික මුද්රාව තබා ඉදයපත් කිරීඅ ිනිවාර්ය සේ. (ිවශය විටදී මුල් පිටපත පයක්ෂා 

කිරීඅට ඉදයපත්  ළ යුතුය.) 

 

2 ලියාපදාචි ගාස්තු මුදලින් සගවීම් කිරීසම්දී එඅ කදුපත්වක ඡායා පිටපතක් ියදුම්පත්රය සඅග ඉදයපත්  ළ 

යුතුය. 

 

3 වැඩි විස්තර සදහා 081-2389102 දුර ථන ිා සයන් සහ ාර ිධයක්ෂ(මුදල්) ිඅතන්න. 

 

 



 

 

 

ශ්රී කාංකා බිම ම අකාකායය 

2019 වසර සිබා සැපයුම්කරුවන් ලියාපදාංචි කිරීම 

අයදුම් පත්රය 

 

01  වයාපාර ආයතනසේ නඅ සහ ලිපිනය  ........................................................................................... 

      ........................................................................................... 
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11  සවනත් පහසු ම් (රවාහනය/ ගබඩාකිරීම්) 

      ............................................................................................................................. ....................................... 

      .................................................................................................................................................................... 
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