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2023 වර්ෂය සඳහා වවළඳව ාළ මිල සැඳහුම් ක්රමය යටවේ භාණ්ඩ, වසේවා සහ වැඩ ව ාන්ත්රාේ 

සැ යීම වවනුවවන්ත් සැ යුම් රුවන්ත්/ව ාන්ත්රාේ රුවන්ත් ලියා දිංචි කිරීම 

 
 ෘෂි ර්ම අමාත්ාිංශය 

 
අයදුම් රුවන්ත් සඳහා උ වෙසේ සහ ව ාන්ත්වේසි 

 
2023 වර්ෂය සඳහා කෘෂිකර්ම අමාත්ාාංශය වවත් වවළඳපල මිල සැදැහුම් ක්රමය (Shopping 

Method) යටවේ භාණ්ඩ, වැඩ හා වසේවා සැපයීම වවනුවවන් සැපයුම්කරුවන්/ වකාන්රාේකරුවන් 

ලියාපදාංචි කිරීම සඳහා අයදුම්පේ සහ ඊට අදාල ලියකියවිලි, 2022.11.15 දන සිට කෘෂිකර්ම 

අමාත්ාාංශවේ නිල වවබ් අඩවිය වන www.agrimin.gov.lk හරහා  බාගත් කර ගත් යුතුවේ. 

 

සෑමවිටම නිවැරද වත්ාරතුරු පමණක් සපයන වලස අයදුම්කරුවන්වගන් ඉල්ලා සිටිනු ලැවබ්. සපයා 

ඇති කවර වහෝ වත්ාරතුරක් සාවද බවට වහෝ කවර වහෝ වැදගේ වත්ාරතුරක් ලබාදීවමන් වැළකී 

සිටින බවට වපනී යන්වන් නම් එවැනි අයදුම්කරුවකු ලියාපදාංචි වීම සඳහා සුදුසුකම් වනාලබනු ඇත්. 

අසම්ූර්ණ වහෝ අපැහැදළි අයදුම්පේ ප්රතික්වෂේප කරනු ලැවබ්. 

 
01. අයදුම් ත් සමඟ අමුණා එවිය යුතු ලිපිවේඛන 
i. නීතිඥවරවයකු/වනාත්ාරිසේවරවයකු වහෝ සාමදාන විනිශේචයකාරවරවයකු විසින් සත් බවට 

සහතික කරන ලද වාපාරය ලියාපදාංචි කිරීවම් සහතිකවේ පිටපත්ක්/සමාගම් ලියාපදාංචි කිරීවම් 

සහතිකවේ පිටපත්ක් (ඉහත් ලිපිවල්ඛනවලට අදාළව 2023.01.01 දනට වලාංගු වන වසේ 

ලියාපදාංචි වනාමැති වාපාර වම් සඳහා ඉල්ුම් කිරීමට සුදුසුකම් වනාලබයි). 

ii. සැපයුම්කරු වහෝ ඔහුවේ ප්රධානියා නිෂේපාදකයා වනාවන අවසේථාවක දී සැපයුම්කරු වහෝ 

ඔහුවේ ප්රධානියා බලයලේ නිවයෝජිත් වහෝ වබදාහරින්නා වන බවට නිෂේපාදකයා විසින් ලිඛිත්ව 

සහතික කළ යුතු ය. 

iii. සිවිල් ඉදකිරීම් වැඩ සඳහා ඉල්ුම් කරන වකාන්රාේකරුවන් ඉදකිරීම් කර්මාන්ත් සාංවර්ධන 

අධිකාරිවේ (CIDA) කුමන විවශේෂිත් කාණ්ඩයක්/වරේණියක් යටවේ අවසන් වරට (2023.01.01 

දනට වලාංගු වන වසේ) ලියාපදාංචි වී ඇති ද යන්න ත්හවුරු කිරීම සඳහා එම සහතිකවේ පිටපත්ක් 

ඇමිණිය යුතු ය. 

iv. ලියාපදාංචි වීම සඳහා අයිත්ම ගාසේතු වගවන ලද මුදල් කුවිත්ාන්සිවේ මුල් පිටපත් අනිවාර්යවයන් 

ම ඇමිණිය යුතුය. 

v. වැට් සඳහා ලියාපදාංචි වී ඇති අයදුම්කරුවන් විසින් වැට් සහතිකවේ පිටපත්ක් ඇමිණිය යුතු ය. 

ත්වද, වැට් සඳහා ලියාපදාංචි වී වනාමැති නම් ඒ සම්බන්ධවයන් වේශීය ආදායම් වකාමසාරිසේ 

ජනරාල් වවතින් ලබා ගේ ලිපියක් ඇමිණිය යුතු ය. 
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vi. විධිමේ පරිද සම්ූර්ණ කරන ලද අයදුම්පේ අවශ සියු වල්ඛන සමඟ පහත් සඳහන් ලිපිනයට 

2022.11.29 දන  .ව.2.00 ට වහෝ ඊට ව ර ලැවෙන  රිද ලියා දිංචි ත්ැ ෑවලන්ත්  එවීම වහෝ 

ප්රසම් ාෙන අිංශය, 1 වන මහළ,  ෘෂි ර්ම අමාත්ාිංශය යන ලිපිනයට  ැමිණ භාර දීම සිදු කළ  

යුතුය. අයදුම්කරුවන් විසින් අයදුම්පර බහාලන කවරවේ වම්පස ඉහළ වකළවවර් 

“සැපයුම්කරුවන් ලියාපදාංචි කිරීම - 2023” යනුවවන් සඳහන් කළ යුතුය. 

 

ලිපිනය:  වජෂේඨ සහකාර වල්කම් (ප්රසම්පාදන) 

  කෘෂිකර්ම අමාත්ාාංශය, 

  වගාවිජන මන්දරය, 

  80/5, රජමල්වේත් පටුමග, 

  බේත්රමුල්ල. 

02. අයදුම් රුවන්ත් සඳහා වන ව ාදු උ වෙසේ සහ ව ාන්ත්වේසි 

i. කරුණාකර අයදුම්කරුට අදාළ වනාවන කවර වහෝ අයිත්මයක් ඉදරිවයන් “අදාළ වනාවේ” 

යන්න සඳහන් කරන්න. 

ii. ලියාපදාංචි කිරීවමන් පසුව යම් සමාගමක/ආයත්නයක ත්ැපැල් ලිපිනවයහි යම් සාංවශෝධනයක් 

වහෝ වවනසක් සිදු වුවවහාේ, එම ඉල්ීම සළකා බලනු ලබනුවේ එම ඉල්ීම සමඟ එකී 

සාංවශෝධනයට සම්බන්ධ අදාළ සමාගම/ආයත්නය මඟින් නිකුේ කරන ලද සාංවශෝධිත් 

සහතිකවයහි සත් පිටපත්ක් ඉදරිපේ කිරීවමන් පමණි. 

iii. ලියාපදාංචි කිරීවමන් පසුව කවර කරුණක් යටවේ වහෝ අයිත්ම කිසිදු වවනසක් සිදු ළ 

වනාහැකි ෙව හා අයිත්ම අත්ර මාරු කිරීම් ෙ සිදු වනා රන ෙව සල න්ත්න. 

iv. අයදුම්කරුවේ යම් ප්රමාද වදෝෂයක් වහෝ අනවධානය සම්බන්ධවයන් කෘෂිකර්ම අමාත්ාාංශය 

වගකීම භාර ගනු වනාලැවබ්. 

v. එක් අයිත්මයක් සඳහා, ලියාපදාංචි කිරීවම් ගාසේතු වශවයන් රු. 1,000.00 (රුපියේ ෙහසයි) 

ආපසු වනාවගවන ගාසේතුවක් අය කරනු ලැවබ්. එක් අයදුම්කරු වවකුට අයිත්ම කිහිපයක් 

සඳහා ඉල්ුම් කළ හැක. අයිත්ම ලියාපදාංචි කිරීවම් ගාසේතු 2022.11.15 දන සිට 2022.11.28 

දන දක්වා කාර්යාීය දනවල ව .ව. 9.00 සිට  .ව.2.00 දක්වා කෘෂිකර්ම අමාත්ාාංශවේ 

සරප් අාංශය වවත් වගවීමට හැකියාව ඇත්. 

vi. 2023 වර්ෂය සඳහා සැපයුම්කරුවන් ලියාපදාංචි කිරීමට අදාළ වැඩිදුර වත්ාරතුරු අවශ 

වුවවහාේ පහත් සඳහන් නිලධාරී අමත්න්න (කාර්යාල වේලාවන් තුළ පමණි).  

වජෂේඨ සහකාර වල්කම් (ප්රසම්පාදන) - කෘෂිකර්ම අමාත්ාාංශය 

දුරකත්න අාංක - 011 2887406  

ෆැක්සේ - 0112887406 

 

vii. රජවේ ප්රසම්පාදන මාර්වගෝපවේශ සාංග්රහය 2006 (භාණ්ඩ සහ වැඩ) අාංක 8.11.5 ‘ඇ’ දරන 

වගන්තිවේ උපවදසේ ප්රකාරව, ව ාන්ත්වේසි  ැහැරහැර ඇති/ අසාධු වේඛනගත් 
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සැපයුම්කරුවන්/ වකාන්රාේකරුවන්වේ ලැයිසේතුවවහි නම් සඳහන් සැපයුම්කරුවන්/ 

වකාන්රාේකරුවන්ට ලියාපදාංචි වීම සඳහා අවසර වනාලැවබ්. 

viii. මිල ගණන් ඉදරිපේ කළ පසු සැපයීම් සඳහා අවශ පරිද වත්ාග ත්බා ගැනීම සැපයුම්කරු/ 

වකාන්රාේකරු විසින් කළ යුතු අත්ර, කෘෂිකර්ම අමාත්ාාංශය යටවේ, ලියාපදාංචි වන 

අවසේථාවේදී අවම වශවයන් එක් මස  ණය  හසු ම් සැපයීමට සියු සැපයුම්කරුවන්/ 

වකාන්රාේකරුවන් සේවයාංක්රීයව ම එකඟවනු ඇත්ැයි අවප්ක්ෂා වකවර්. 

ix. සාමානවයන් ලියාපදාංචි වූ සැපයුම්කරුවන්වගන්/ වකාන්රාේකරුවන්වගන් ලාංසු/මිල 

ගණන් කැඳවනු ලැවබ්. එවසේ වුව ද අවශ අවසේථාවන්හිදී වත්ෝරාගේ සීමිත් සැපයුම්කරුවන්/ 

වකාන්රාේකරුවන් වවතින් වහෝ වවනේ සැපයුම්කරුවන්/ වකාන්රාේකරුවන් වවතින් 

ලාංසු/මිල ගණන් කැඳවීවම් සම්ූර්ණ අයිතිය කෘෂිකර්ම අමාත්ාාංශය සතු වේ. 

x. වල්කම්, කෘෂිකර්ම අමාත්ාාංශය විසින් පේ කරනු ලබන කමිටුවක් විසින් සියු අයදුම්පේ 

සළකා බලන අත්ර, අවශ සුදුසුකම් සපුරන ලද අයදුම්කරුවන් පමණක් ලියාපදාංචි වකවර්. 

අවශ සුදුසුකම් සතුටුදායක වලස සම්ූර්ණවකාට වනාමැති සහ ප්රමාද වී ලැවබන අයදුම්පේ 

ප්රතික්වෂේප කරනු ලැවබ්. 

xi. මිල ගණන් ඉල්ලා සිටි අවසේථාවක වාර 3ක් තුළ මිල ගණන් ඉදරිපේ කිරීමට හා මිල ගණන් 

ලබා දීමට වනාහැකි බව (“No Quote”) දැන්වීම වහෝ ඇණවුමක් නියමිත් වේලාවට 

ක්රියාේමක කළ වනාහැකි වහෝ ඉල්ලා සිටි අවසේථාවක නියැද ඉදරිපේ කිරීමට අවපාවහාසේ 

වන වහෝ සැපයුම්, පිරිවිත්රයන්ට අනුකූල වනාවන වහෝ අනුමත් නියැදයට වවනසේ සැපයුම් 

ඉදරිපේ කරන වහෝ සැපයුම්කරුවේ/ වකාන්රාේකරුවේ ලියාපදාංචිය දැනුම් දීමකින් වත්ාරව 

අවලාංගු කරනු ඇත්. 

xii. 2021/2022 වර්ෂ සඳහා ලියාපදාංචි වූ සැපයුම්කරුවන් හා වකාන්රාේකරුවන් නැවත් 2023 

වර්ෂය සඳහා ලියාපදාංචි වීම අවශ වනාවන අත්ර, ඔවුන් 2023 වර්ෂය සඳහාද සුදුසුකම් ලේ 

සැපයුම්කරුවකු වහෝ වකාන්රාේකරුවකු වලස සළකනු ලැවබ්. 

 

xiii. 2023 වර්ෂයට සැපයුම්කරුවන් ලියාපදාංචි කිරීම සම්බන්ධව අවසන් තීරණය ගැනීවම් අයිතිය 

වල්කම්, කෘෂිකර්ම අමාත්ාාංශය සතු වේ. 

වේ ම් 

 ෘෂි ර්ම අමාත්ාිංශය 

කෘෂිකර්ම අමාත්ාාංශය 

 “වගාවිජන මන්දරය” 

80/5, 

රජමල්වේත් පාර,  

බේත්රමුල්ල. 

 

2022 වනාවැම්බර් මස 15 වන දන  
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භාණ්ඩ, වැඩ හා වසේවා  සැ යීම සඳහා ඔෙ විසින්ත් ලියා දිංචි විය යුතු ක්වෂේර  
 

(අ)  ාණ්ඩය - භාණ්ඩ සැ යීම   

අයිත්ම 

අිං ය 
අයිත්මය 

1.  සියුම කාර්යාීය ලිපි ද්රව  

2.  
පරිගණක මුද්රණ යන්ර, ඡායා පිටපේ යන්ර, ෆැක්සේ යන්ර සඳහා අවශ උපාාංග හා ලිපිද්රව 

(වටෝනර්, කාට්රිජ්, රිබන්, තීන්ත් හා කඩදාසි ආදය) 

3.  සියුම වර්ගවේ කාර්යාීය ගෘහ භාණ්ඩ (දැව, වාවන් හා වවනේ) 

4.  

කාර්යාීය උපකරණ (පරිගණක යන්ර හා උපාාංග, මුද්රණ යන්ර, ඡායා පිටපේ යන්ර, ෆැක්සේ 

යන්ර, මල්ටි මිඩීයා යන්ර, කැමරා උපකරණ, ශබ්දවාහිනී යන්ර හා උපාාංග, වරෝනිවයෝ යන්ර, 
ගණන යන්ර, සේකෑනර් යන්ර, සියුම ආකාරවේ රව දෘෂ උපකරණ හා වවනේ කාර්යාීය 
උපකරණ) 

5.  
විදුලි/ විදුේ භාණ්ඩ හා උපකරණ (වායු සමීකරණ යන්ර, ශීත්කරණ, විදුලිපාංකා, විදුලි වක්ත්ල්, 
රූපවාහිනි යන්ර ඇතුළු සියුම වර්ගවේ විදුලි උපකරණ හා ඒ ආශ්රිත් සියු විදුලි උපාාංග) 

6.  ජාලකරණ උපාාංග 

7.  ඩිජිටල් තිර හා ටැබ් යන්ර 

8.  දුරකත්න හා උපාාංග (PABX, Accessories) 

9.  කෘෂි රසායන හා කෘෂි උපකරණ 

10.  රථ වාහන සඳහා ටයර්, ටියුබ් හා බැටරි 

11.  ඉදකිරීම්/ වගාඩනැගිලි අුේවැඩියා සඳහා අවශ සියුම අමුද්රව හා තීන්ත් වර්ග  

12.  තිර වරද/ අභන්ත්ර අලාංකරණ කටයුතු සඳහා අවශ ද්රව 

13.  සිහිවටන/ රබර් මුද්රා සැපයීම 

14.  පානීය ජල වබෝත්ල් 

15.  සනීපාරක්ෂක ද්රව 

(ආ)  ාණ්ඩය - වසේවා සැ යීම   

අයිත්ම 

අිං ය 
අයිත්මය 

16.  
පරිගණක උපකරණ හා පරිගණක උපාාංග වසේවා කිරීම සහ අුේවැඩියාව (කඩුවවල, වකාළඹ, ශ්රී 
ජයවර්ධනපුර, මහරගම නගර සභා සීමා තුළ පිහිටි ආයත්න) 

17.  රව දෘෂ උපකරණ හා උපාාංග වසේවා කිරීම හා අුේවැඩියාව 

18.  
සියුම වර්ගවේ කාර්යාීය උපකරණ අුේවැඩියා කිරීම (ගෘහ භාණ්ඩ, වායු සමීකරණ යන්ර, 
ශිත්කරණ, විදුලිපාංකා, විදුලි වක්ත්ල්, රූපවාහිනි යන්ර ඇතුු සියුම වර්ගවේ විදුලි හා විදුේ 
උපකරණ ඇතුළුව ) 

19.  
මුද්රණ වසේවා (වපාේ, වපෝසේටර්, ලිපි ශිර්ෂ, නාම පර, ඩිජිටල් මුද්රණ කටයුතු, බැනර් මුද්රණය ඇතුළු 
සියුම වර්ගවේ මුද්රණ කටයුතු) 
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20.  

වමෝටර් වාහන (ඩීසල් සහ වපට්රල්) අුේවැඩියාව  
(කඩුවවල, වකාළඹ, ශ්රී ජයවර්ධනපුර, මහරගම නගරසභා සීමා තුල පිහිටි ආයත්න) 

i. වාහන / එන්ජින් අුේවැඩියාව, අභන්ත්ර අුේවැඩියාව, පින්ත්ාරු හා ටින්කරින් වැඩ 
ii. වාහන පිරිසිදු කිරීවම් හා වසේවා කිරීවම් සේථාන 
iii. වාහන විදුේ පේධති සහ වායු සමීකරණ වසේවා 
iv. වාහන කුෂන් කිරීම සහ  අභන්ත්ර අුේවැඩියා  
v. වාහන වීල් එලයින්මන්ට් සහ වීල් බැලන්සින් 

vi. විදුේ සන්නිවේදන උපාාංග  ( Audio / Video Setup) 

21.  ගිනි නිවීවම් වසේවා සහ නඩේතු වසේවා  

22.  කුී පදනම මත් වාහන ලබා ගැනීම 

23.  උේසව සඳහා කුී පදනම මත් භාණ්ඩ ලබා ගැනීම (වටන්ට්, පුටු, වම්ස ආදය)   

24.  ආපදා රථ වසේවය 

25.  පිරිසිදු කිරීවම් සහ ජැනිවටෝරියල් වසේවා 

26.  කෘමි මර්දනය,වේයන් මර්දනය සහ අවනකුේ අහිත්කර සතුන් මර්දනය 

27.  වාර්ත්ාමය වැඩසටහන් නිෂේපාදනය  

28.  ආරක්ෂක වසේවා සැපයීම 

29.  විදුලි වසෝපාන වසේවා කිරීම සහ අුේවැඩියාව 

30.  විදුලි ජනක යන්ර වසේවා කිරීම සහ අුේවැඩියාව 

31.  ඡායාරූප මුද්රණය, කාර්යාීය නිල හැඳුනුම්පේ සකසේ කිරීම 

 32 තිර වරද සැපයීම, සවිකිරීම සහ අභන්ත්ර අලාංකරණ කටයුතු 

  33. පරිගණක මෘදුකාාංග , වමවහයුම් පේධති, ජාලකරණ  හා සන්නිවේදන වසේවා පහසුකම්  

 
 
 
(ඇ)  ාණ්ඩය - වැඩ 

අයිත්ම 

අිං ය 
අයිත්මය 

34 

සිවිල් ඉදකිරීම (සියුම වර්ග) 
i. වගාඩනැගිලි ඉදකිරීම් සහ අුේවැඩියා කටයුතු 

ii. මාර්ග වැඩ/ ගල් අතුරා ත්ාර දැමීම/ නඩේතු කටයුතු 
iii. ජල සම්පාදන කටයුතු/ ජල නල සෑදීම/ පියසි ජලාපවාහනය  
iv. විදුලි වැඩ/ වෑල්ඩින් වැඩ සහ නඩේතු කටයුතු 
v. යාන්ික වැඩ/අුේවැඩියා කටයුතු සහ නඩේතු කටයුතු 

vi. ඇුමිනියම් වැඩ/ ඇුමිනියම් සවි කිරීම සහ වීදුරු වැඩ 
vii. අභන්ත්ර අලාංකරණ කටයුතු 

viii. වැට ඉදකිරීම සහ නඩේතු කටයුතු 

35 CCTV  කැමරා පේධති සැපයීම සහ සවි කිරීම 

36 නාම පුවරු, සාංඥා පුවරු, සමරුඵලක, පැනල ආදය සැපයීම සහ සවි කිරීම  

37 මලඅපවහන / ජලාපවාහනය/ කැලි කසල බැහැර කිරීම සහ නඩේතු කටයුතු 
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The List of Categories and Items are given below.  

Category (A ) - Goods   

Item No. Item 

01 All Office Stationary   

02 
Accessories and stationary required for Computer Printers, Photocopiers, Fax Machines 
(Toner Cartridges, Ribbon, Ink and Paper etc.) 

03 All kind of Office Furniture (Wood, Metal, etc…) 

04 

Office Equipment  ( Computers and Accessories, Printers, Photocopiers , Fax Machines, 
Multi Media Projectors, Camera Equipment , Sound systems and  Accessories, Roneo 
Machines , Calculators , Scanners, All kind of Audio and Video equipment and Other 
Office Equipment ) 

05 
Electric / Electronic Items and Equipment (Air Conditioner, Refrigerators, Fans, Electric 
Kettles, Televisions and all kind of Electric Equipment  and Accessories. 

06 Networking Accessories 

07 Digital Screen and Tabs 

08 Telephone and Accessories (PABX, Accessories) 

09 Agro Chemical and Agro Equipment 

10 Tires, Tubes and Batteries for vehicles. 

11 Material and Paint required for construction  / Building Renovation   

12 Material required for Curtaining / Interior Designing  

13 Souvenirs / Rubber Seals 

14 Portable Drinking Water Bottles  

15 Sanitizer  

Category (B ) - Services 

Item No Item 

16 

Servicing and Repairing Computer Devices and Computer Accessories  (Institution within 
the limits of Kaduwela, Colombo, Sri Jayawardanapura Kotte , Maharagama Urban 
Councils) 

17 Servicing and Repairing Audio and Visual Equipment 

18 
Repairing all kinds of office equipment ( Furniture, Air Conditioners, Refrigerators, Fans, 
Electric Kettles, Televisions and all kinds of Electric and Electronic  Equipment  

19 
Printing Services ( Books, Posters, Letterheads, Name Cards, Digital Printing Work, 
Printing of Banners and all kinds of Printing Work)  

20 

 
Repairing of Motor Vehicles ( Diesel and Petrol) 
(Instructions within the limits of Kaduwela, Colombo, Sri Jayawardanapura Kotte , 
Maharagama Urban Councils) 
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    I .        Vehicle /Engine Repairs, Paint and Tinkering work 
   Ii .        Vehicle Service Center 
  Iii .        Vehicle Electrical Systems and Air Conditioning Services 
  iv.       Vehicle Cushioning and Internal Repairs. 
   v.       Wheel Alignment and Wheel Balancing of Vehicles   
   vi.       Car Audio/ Vedio Setup 

21 Fire Extinguishing Services and Maintenance Services   

22 Provision of Vehicles on Hire 

23 Supply of Goods for Events on Hire ( Tents, Chairs, Tables etc)   

24 Emergency Vehicle Services 

25. Cleaning and Janitorial Services 

26 Pest Control 

27 Production of Documentaries  

28 
 

Security Services 

29 Lift Maintenance and repairs  

30 Generator Maintenance and repairs 

31 Photo Printing and Preparation of Official IDs 

32 Curtaining and Interior Designing 

33 Computer Software and  Networking  

Category ( C) - Work 

Item No Item 

34 

Civil Constructions ( All Types) 
i. Construction and Renovation of Building 
ii. Road Work / Laying Gravel and Tar / Maintenance  
iii. Water Supply / Plumbing/ Roof Drainage 
iv. Electric Work / Welding and Maintenance 
v. Mechanical Work / Repairs and Maintenance  
vi. Aluminum Work / Fixing Aluminum and Glass Work 
vii. Interior Designing  
viii. Construction of Fence and Maintenance  

35 Supply and Fixing of CCTV Camera 

36 Supply and Fixing of Name Boards, Sign Boards, Panels, Commemorative Plaques   

37  Drainage / Disposal of Garbage and Maintenance  

 

 

 

 


