
අයිතම 
අංකය

අයිතම විස්තරය

01-01 කාර්යාලීය ලී බඩු  උපකරණ සැපයීම.(යකඩ,ප්ලාස්ටික්,ෆයිබර්,MDF හා දැවමිශ)

01-02

පරිගණක යන්ත,ඡායා පිටපත් යන්ත,යතුරු ලියන යන්ත,ෙරෝනිෙයෝ යන්ත,ෆැක්ස් යන්ත,ෙව්ලාව 
සටහන් කිරීෙම් යන්ත ,ප්ෙලොටර් යන්ත මිල දී ගැනීම,බයින්ඩින් යන්ත,ලැමෙන්ටින් 
යන්ත,සැලසුම් මුදණ යන්ත සැපයීම හා ඒ සඳහා අවශ්ය පාරිෙභෝගික දව්ය සැපයීම.(ඩිස්කට් 
සීඩී/ඩීවීඩී තැටි රිබන්,ෙපන් ඩයිව්, ෙටෝනර්, කාඩ්රිජ්,ප්ෙලොටර් යන්ත කාඩ්රිජ්)

01-03
කැමරා ෙපොෙජක්ටර්,ආරක්ෂිත කැමරා,වීඩිෙයෝ උපකරණ හා ශබ්ද විකාශන යන්ත 
(රූපවාහිනී,වීසීඩී/ඩීවීඩී යන්ත,ෙඩක් යන්ත,ෙට්ප් ෙරෙකෝඩර්,ෙර්ඩිෙයෝ හා ෙඩක්පීස්,හිස් කැසට් 
පීස්) ආදිය සැපයීම.

01-04 වායුසමන යන්ත සැපයීම.
01-05 පා පැදි සැපයීම.
01-06 මිනින්ෙදෝරු උපකරණ.
01-07 කිරුම් මිනුම් උපකරණ  සැපයීම.
01-08 ගිනි නිවන උපකරණ සැපයීම.
01-09 ෙබෝතල් කළ පානීය ජලය හා ජල  සැපයුම (ජල ෙපරන ) උපකරණ සැපයීම.
01-10 ඇසුරුම්කරණ යන්ෙතෝපකරණ සැපයීම. (බෑන්ඩ් සීලර්,ෆුට් සීලර් ... ආදිය)

02-01 ලිපි දව්ය සැපයීම හා පාසල් උපකරණ සැපයීම.
02-02 රබර් මදා,දින මුදා , නාම පුවරු හා දැන්වීම් පුවරු සැකසීම හා සැපයීම.

02-03 කාර්යාලීය සනීපාරක්ෂක දව්ය සැපයීම.

02-04 පදක්කම්,සමරු තිළිණ,සමරු ඵලක,ගලින් නිමවන ලද පුවරු හා කුසලාන සැපයීම.

03-01 කාර්යාලීය මුදණ කටයුතු,තිමාණ විදුලි නාම පුවරු සැකසීම,පින්තූර රාමු කිරීම හා දැන්වීම් පුවරු 
ඇඳීම සහ සැකසීම.

03-02 බැනර්,කටවුට්,ෙතොරන්,ෙව්දිකා පසුතල නිර්මාණය(ෙරදිවල මුදණය,ෙගොක්ෙකොළ නිර්මාණ හා 
කැටයම් ද ඇතුළුව)

03-03 අභ්යන්තර දුරකථන ෙසේවා  හා ඇමතුම් ෙසේවා  සැපයීම හා අලුත්වැඩියා කිරීම.
03-04 කාර්යාලීය උපකරණ අලුත්වැඩියා හා නඩත්තු ෙසේවා සැපයීම.(පරිගණක , ඡායා පිටපත් 

යන්ත,විදුලි උපකරණ හා විදුලි ජනන යන්ත) ඇතුළු කාර්යාලීය යන්ත අලුත්වැඩියා කිරීම හා 
නඩත්තු කිරීම.

03-05 පරිගණක ජාලගත කිරීම, පරිගණක මෘදුකාංග සකස් කිරීම හා  සංවර්ධනය, ස්ථාපිත කිරීම   හා 
උපෙද්ශාත්මක ෙසේවා හා ෙසේවා ගිවිසුම්වලට එළඹීම.

03-06 ආරක්ෂක ෙසේවා සැපයීම.
03-07 සනීපාරක්ෂක ෙසේවා සැපයීම.
03-08 පෑස්සුම් ,යකඩ හා ඇලුමිනියම් ආශිත ෙසේවාවන්.
03-09 රූපලාවන්ය හා අත්කම් පාඨමාලා සඳහා උපකරණ සැපයීම.
03-10 ෙබොයිෙල්රු අලුත්වැඩියාව.
03-11 ප්ෙලොටර් යන්ත අලුත්වැඩියාව.

03-12 පලිෙබෝධනාශක ෙයදීෙම් ෙසේවා සැපයීම.

දකුණු පළාත් සභාව
2021වසර සඳහා සැපයුම්කරුවන් සහ ෙකොන්තාත්කරුවන් ලියාපදිංචි කිරීම

01.කාර්යාලීය උපකරණ සැපයීම.

02.කාර්යාලීය පාරිෙභෝගික දව්ය සැපයීම.

03.කාර්යාලීය ෙසේවා සැපයීම.



03-13 උත්සව සහ වැඩසටහන් වීඩිෙයෝගත කිරිම සහ වාර්තාමය වැඩසටහන් සකස් කිරීම.

අයිතම 
අංකය අයිතම විස්තරය

04-01 පාසල් ලී බඩු උපකරණ සැපයීම.(ෙඩක්ස්,පුටු,ෙම්ස) දැව හා යකඩ ප්ලිස්ටික් මිශ දැව

04-02 චිත විෂය සම්බන්ධ උපකරණ සැපයීම.

04-03 විද්යා රසායනාගාර විෂය සම්බන්ධ උපකරණ සැපයීම.
04-04 සංගීත/නැටුම්/තූර්යවාදන විෂය සම්බන්ධ උපකරණ සැපයීම.

04-05 ෙනොවිධිමත් අධ්යාපනික උපකරණ සැපයීම.

04-06 විෙශේෂිත අධ්යාපනික විෂය උපකරණ සැපයීම. (අඳ,ෙගොලු හා බිහිරි ළමුන් සඳහා)

04-07 පාසල් වාර විභාග පශ්න පත මුදණය කිරීම.

04-08 පාවහන්,බෑග්,වතුර ෙබෝතල් ,කෑම ෙපට්ටි හා හම් ආශිත නිෂ්පාදන සැපයීම.

04-09 ගණිතාගාර උපකරණ සැපයීම.

05-01 පුස්ථකාල ෙපොත් හා ගන්ථ සැපයීම.

06-01 කීඩා භාණ්ඩ සැපයීම.

06-02 කීඩා භාණ්ඩ අලුත්වැඩියා කිරීම.

06-03 කීඩා නිල ඇඳුම් සැපයීම.

06-04 පිහිණුම් තටාක නඩත්තු රසායනික දව්ය සැපයීම හා ඊට අදාළ උපකරණ සැපයීම.

06-05 කීඩා කුසලාන,පදක්කම්,වර්ණ ලාංඡන සැපයීම.

06-06 ගෘහස්ථ කීඩාගාර සැපයීම.(කීඩා තරඟ සඳහා)

06-07 කීඩක ෙන්වාසික පහසුකම් සැපයීම.(දිවයිෙන් සියලුම දිස්තික්ක වලින්)

07-01 ෙප්ෂ කර්ම අත් යන්ත,ෙප්ෂ කර්ම උපකරණ සහ මහන මැෂින්, අමතර ෙකොටස් සැපයීම.

07-02 ෙරදි පිළි නූල් වර්ග හා ඩයි වර්ග සැපයීම.(ෙගේ නූල් (ෙද්ශීය/විෙද්ශීය),කපු නූල්,ලිනන් නූල්,අගය 
එකතු කළ ෙවනත් ඕනෑම නූල්  )

07-03 නූල් සහ ෙරදි වර්ණ කිරීමට ගන්නා රසායන දව්ය,සායම් වර්ග හා උපකරණ(වාශ්ප 
ෙබොයිෙල්රු...යනාදිය) සැපයීම.

07-04  නිමි ඇඳුම් සැපයීම.

07-05 ටී ෂර්ට් නිෂ්පාදනය සඳහා අවශ්ය අමුදව්ය සැපයීම.

07-06 බෑග් නිෂ්පාදනය සඳහා අවශ්ය අමුදව්ය සැපයීම.

07-07 අප ජල පිරිපහදු ඒකකයන්  සඳහා අවශ්ය රසායන දව්ය සැපයීම.

07-08 අප ජල පිරිපහදු ඒකක ස්ථාපිත කිරීම,නවීකරණය කිරීම,නඩත්තු කිරීම හා ෙසේවා කිරීම.

07-09 එම්ෙබොයිඩර් පහසුකම් හා ෙරදි ෙල්බල සකස් කිරීම.

04. පාසල් උපකරණ සැපයීම

05.පුස්ථකාල ෙපොත් හා ගන්ථ සැපයීම.

06.කීඩා භාණ්ඩ සැපයීම.

07.ඇගළුම් හා අත් යන්ත ෙරදි කර්මාන්තයට අවශ්ය දව්ය හා උපකරණ සැපයීම.



07-10 ඩමි සැපයීම.

අයිතම 
අංකය

අයිතම විස්තරය

08-01
පිඟන් භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය සඳහා අවශ්ය රසායන දව්ය හා ඔක්සයිඩ් වර්ග,මැටි වර්ග(බියගම රතු 
මැටි,ෙබොරලැස්ගමුෙව මැටි,මීටියාෙගොඩ මැටි) ඩයි වර්ග,ෙෆල්ස් පාර්,ක්වාට්ස්, සිලිකා 
වැලි,ප්ලාස්ටර් ඔෆ් පැරිස්(ආනයනික/ෙද්ශීය)

08-02
පිඟන් භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය සඳහා අවශ්ය විදුලි ෙපෝරණු,තාප කම්බි කට්ටල,ෙපෝරණු ගල් සැපයීම.

08-03
මැටි කර්මාණ්තය සඳහා අවශ්ය යන්ත හා උපකරණ (ෙබෝල් මිල් යන්ත,සකෙපෝරු-Potter’s 
wheel,අත් ටැක්ටර් එන්ජිම සහිත ජංගම මැටි ඇඹරුම් යන්ත,විදුලි සකෙපෝරු යන්ත යනාදිය සහ 
ෙවනත්)

09-01 ෙකොහු කර්මාන්තය සඳහා අවශ්ය කරන යන්ත හා උපකරණ සැපයීම.(ෙපොල් ෙකොහු නිෂ්පාදන 
යන්ත,ලණු ඇඹරීෙම් යන්ත,ෙකොහු ෙනලීෙම් යන්ත යනාදිය සහ ෙවනත්)

09-02 ෙපොල් ෙලලි,සුදු ෙකොහු,ෙකොහු ලණු වර්ග සැපයීම.

10-01 වඩු වැඩ හා ෙම්සන් වැඩ සඳහා අවශ්ය කරන බහු කාර්යය යන්ත හා ආයුධ කට්ටල් සැපයීම.

10-02 ලුහු ඉංජිෙන්රු උපකරණ සැපයීම.

10-03 හස්ත කර්මාන්ත උපකරණ සැපයීම.
10-04 පන් නිෂ්පාදන බෑග්,ෙපොල්කටු ආශිත නිෂ්පාදන,කිතුල් ආශිත නිෂ්පාදන සැපයීම.
10-05 දැව පදම් කිරීම,දැව ඉරීම් හා දැව වර්ග සැපයීම. 

(ෙබෝවුඩ්,ගිණිසපු,ෙකොස්,ෙත්ක්ක,ෙදොඹ,ෙකම්පස්,මෙහෝගනී)

10-06 දැව කර්මාන්තෙය් අගය එකතු කළ භාණ්ඩ

11-01 කෘෂි යන්ත සැපයීම.(ධාන්ය පිටි සැකසීෙම් යන්ත/තලා ෙපොතු ඉවත් කිරීෙම් යන්ත/ෙගොයම් කපන 
යන්ත/බලෙව්ග දියර ඉසින යන්ත/බීජ වී පිරිසිදු කරන යන්ත/අල ඇඹරුම් යන්ත/එළවළු කපන 
යන්ත/සංයුක්ත අස්වනු ෙනලන යන්ත/ෙපොප් ෙකෝන් නිෂ්පාදන යන්ත යනාදිය සහ ෙවනත්)

11-02 කෘෂිකාර්මික උපකරණ සැපයීම හා කෘෂි ආම්පන්න සැපයීම, කමත් අසුරණු/පැරෂුට් තවාන් 
තැටි/ක්ෂුද ජල සම්පාදන පද්ධති/ෙසවන දැල්/කුන්තානි(දහයියා අඟුරු කරනු ලබන බැරල්)වී 
තම්බන බැරල්/ෙමට්රික් මී මැසි ෙපට්ටි සැපයීම,කැති,ෙපොෙරෝ,උදලු ,නගුල්,වීල් 
බැෙරෝ,තාච්චි,සවල්,කෘමි පතිෙරෝධී දැල්,දියර ඉසින යන්ත යනාදිය.

11-03 කෘෂිකාර්මික ෙරෝපණ දව්ය සැපයීම.බීජ වර්ග හා පැළ වර්ග (එළවළු බීජ / ආනයනික ෙලොකු 
ළූණු බීජ/ආනයනික බඩ ඉරිගු බීජ/පැෙපොල් බීජ/ ෙවනත් වර්ග)

11-04 බීජ ලබා ගැනීම සඳහා අවශ්ය පලතුරු හා එළවළු සැපයීම.(ෙදළුම්, කිෙලෝ ෙප්ර, ගස් 
ලබු,ෙදහි,තිබ්බටු,මිටි ඇඹරැල්ලා,මිටි මුරුංගා ආදී)

11-05 අංකුර හා රිකිලි බද්ධ කිරීම.
11-06 බීජ හා පැළ ෙරෝපණය කිරීම සඳහා අවශ්ය ෙපොලිතින් වර්ග සැපයීම.
11-07 මුදිත ෙපොලිතින් කවර සැපයීම.(උදා:ෙකොම්ෙපෝස්ට් ෙපොෙහොර 2Kg,5kg,10kg ඇසිරීම වැනි 

කාර්යයන් සඳහා)
11-08 බිම්මල් නිෂ්පාදන කියාවලිය හා අවශ්ය උපකරණ සැපයීම.(බිම්මල් මලු තම්බන ජීවානුහරණ 

යන්ත,බිම්මල් කුඩු මිශ කරන උපකරණ, බිම්මල් මලු පුරවන යන්ත හා Misters System)

08. මැටි කර්මාන්තය සඳහා අවශ්ය කරන දව්ය සැපයීම.

09. ෙකොහු කර්මාන්තය සඳහා අවශ්ය උපකරණ සැපයීම.

10.හස්ත කර්මාන්තය සඳහා අවශ්ය උපකරණ සැපයීම.

11.ධීවර, පශු සම්පත් හා කෘෂිකාර්මික



11-09 ෙපොෙහොර වර්ග

11-10 කෘෂි රසායනික දව්ය සැපයීම.(වල් නාශක/කෘමි නාශක)

අයිතම 
අංකය අයිතම විස්තරය

11-11 සත්ත්ව ආහාර සැපයීම. (ගව,කුකුළු,ෙබොයිලර්,ඌරු)

11-12 කෘෂිකාර්මික හා ආර්ථික කටයුතු සඳහා ෙයොදා ගන්නා සියලුම සතුන් සැපයීම.

11-13 ෙහෝෙමෝන(කෘෂිකාර්මික සතුන්ෙග් අභිජනනන කටයුතු සඳහා අවශ්ය)

11-14 ෙගොවිපල සඳහා අවශ්ය උපකරණ හා භාණ්ඩ (වැහි කබා,ගම්බූට්ස්,බිත්තර අසුරණ තැටි,ෙයෝගට් 
කප් හා හැඳි,කිරි හට්ටි,කුකුළු දැල්,ෙරෝල්)

11-15

ධාන්ය වර්ග ඇඹරීෙම් යන්ත,මිශණ යන්ත,ෙපෝරණු වර්ග,බයිට් නිෂ්පාදන යන්ත,තල කැරලි 
නිෂ්පාදනයට අවශ්ය දව්ය, ෙගොරකා බ්ෙලන්ඩර්,ෙකොළ කැඳ මැෂින්,ෙපොල්ෙතල් මැෂින්,විජලන 
යන්ත,ගම්මිර්ස් වල අගය එකතු කිරීමට භාවිතා කරන යන්ත,ෙකොම්ෙපෝස්ට් නිෂ්පාදන යන්ත 
,වාණිජ පරිමාණෙය් ස්ටීමර් ආදිය සැපයීම.

11-16
ධීවර කර්මාන්තය සඳහා උපකරණ සැපයීම.(මත්ස්ය දැල් සැපයීම,ෆයිබර් ග්ලාස් මාලු 
ෙපට්ටි(ෙලොකු/කුඩා),මිරිදිය ධීවර ඔරු( ෆයිබර් ග්ලාස්),ජීවිතාරක්ෂක කබා, GPS උපකරණ)

11-17 ධීවර කර්මාන්තයට අවශ්ය මත්ස්ය හා මත්ස්ය ඇගිල්ලන් සැපයීම.

11-18
ෙවළද පජාව ෙවත (50%) පතිලාභීන් සඳහා අවශ්ය උපකරණ සැපයීම.(ඉඳි ආප්ප පිටි ඇනීෙම් 
යන්ත හා ඉඳි ආප්ප වත් කිරීෙම් යන්ත,පාන් ෙපති කපන යන්ත ඇතුළුව)

11-19 පශු ඖෂධ හා ශල්ය උපකරණ සැපයීම.

12-01 බටහිර ඖෂධ වර්ග සැපයීම.

12-02 විකිරණ යන්ත හා එක්ස් ෙර් පටල ඇතුළු අෙනකුත් විකිරණ උපාංග සැපයීම.

12-03 ආයුර්ෙව්ද ඖෂධ වර්ග සැපයීම.
12-04 ශල්ය උපකරණ සැපයීම.

12-05 ශල්ය පාරිෙභෝගික දව්ය සැපයීම.

12-06 රසායනාගාර පරීක්ෂණ සඳහා වන පාරිෙභෝගික දව්ය හා රසායනික දාවණ සැපයීම.

12-07
ෙවනත් ෛවද්ය උපකරණ,පාරිෙභෝගික උපාංග (බැන්ෙඩ්ජ් ෙරෝල්,ෙගෝස් ෙරෝල්,ප්ලාස්ටර් 
ෙරෝල්,මිනුම් සරා,ෙඩෙටෝල්,කපු පුළුන්,සර්ජිකල් ස්පීට්,ඩිස්ෙපොසිබල් ග්ලව්ස්,ෙබෙහත් ඇසුරුම් 
කවර)හා දාවණ සැපයීම.

12-08 රසායනාගාර උපකරණ සැපයීම.

12-09
ෙරෝහල් ඇඳන්,ස්කින්,ෙරෝද පුටු,සූතිකාගාර ඇඳන්,ෙරෝහල් වලට ෙබෙහත් අල්මාරි,ෙටොලි,ෙරෝහල් 
ස්ථාම(ෙලොකර්),ෙසේලයින් ස්ටෑන්ඩ්,ආදිය සැපයීම.

12-10 ෙද්ශීය ඖෂධ නිෂ්පාදනයට අවශ්ය යන්ත සූත හා උපකරණ සැපයීම.
12-11 දන්ත ශල්ය ෛවද්ය ෙමවලම් හා දාවණ සැපයීම.
12-12 අක්ෂි ෛවද්ය උපකරණ සැපයීම. (ඇස් කණ්ණාඩි හා අක්ෂි කාච ඇතුලුව)

12-13 ඔක්සිජන් හා ගෑස් සැපයීම.
12-14 ෛවද්ය උපකරණ සැපයීම.
12-15 ශවණ උපකරණ,අත්වාරු,කිහිළි කරු,වැඩිහිටි ළමා ඇවිදීෙම් රාමු,සිටුවා තැබීෙම් රාමු සැපයීම.

12-16 මදුරු දැල් සැපයීම.
12-17 ෙමට්ට සැපයීම.
12-18 මුළුතැන්ෙගයි උපකරණ සැපයීම.

12.ෙසෞඛ්ය ආරක්ෂක උපකරණ හා ඖෂධ වර්ග හා ෙසේවා සැපයීම.



12-19 කරණවෑමි ෙසේවා සැපයීම.
12-20 කැළි කසළ එකතු කිරීම හා පවාහනය ඇතුළු සනීපාරක්ෂක කටයුතු.

අයිතම 
අංකය

අයිතම විස්තරය

12-21 ෙරදි ෙසේදීම හා පිරිසිදු කිරීම.
12-22 හිස් මිනී ෙපට්ටි සැපයීම.
12-23 හිමිකම් ෙනොපාන මළ සිරුරු වළ දැමීෙම් ෙසේවාව.
12-24 දර සැපයීම.

13-01 ෙකටි ආහාර,බීම වර්ග, අතුරුපස කෑම වර්ග හා ෙක්ටරින් ෙසේවා සැපයීම.
13-02  පිසූ ආහාර හා පලතුරු වර්ග සැපයීම.

13-03 සියළුම ආහාර නිෂ්පාදන අමු දව්ය සැපයීම.(ෙබ්කරි නිෂ්පාදන අමු දව්ය,ෙක්ක් නිෂ්පාදන අමු දව්ය 
සහ වියළි ආහාර දව්ය යනාදිය)

13-04 එළවළු හා මස් මාළු සැපයීම.

13-05 ආහාර ඇසුරුම් දව්ය සැපයීම.(ඇළුමිනියම් ෙෆොයිල්,ඩිස්ෙපෝසිබල් කප්,මුදිත ෙපොලිතින් 
කවර,ස්ටිකර් මුදණ,වීදුරු ෙබෝතල් යනාදිය සහ ෙවනත්)

13-06 ඇසුරුම් කරන ලද ලුණු සැපයීම.

14-01 සියලුම වර්ගෙය් ෙමෝටර් රථ අමතර ෙකොටස් සැපයීම.
14-02 ටයර් ,ටියුබ් හා බැටරි.
14-03 වාහන අලුත්වැඩියා කිරීම.

14-04 වාහන කුෂන් කිරීම.(ෙටන්ට් ෙරදි මැසීම,ෂීට් කවර දැමීම.)
14-05 වාහන ෙසේවා කිරීම.

15-01 ෙගොඩනැගිලි උපකරණ ඉදිකිරීම්,දව්ය හා ෙගොඩනැගිලි සවි කිරීම්,කටු කම්බි ආදී උපකරණ 
සැපයීම.

15-02 විදුලි උපකරණ,උඳුන්,විදුලි පංකා,ශීතකරණ හා විදුලි ජනන යන්ත සැපයීම.

15-03 තීන්ත වර්ග,වාර්නිෂ් හා තීන්ත ආෙල්ප කිරීමට ගනු ලබන දව්ය සැපයීම.

15-04 වීදුරු සැපයීම.

15-05 ජල හා විදුලි සම්බන්ධතා උපකරණ සැපයීම.(වතුර ෙපොම්ප,වයර්,බල්බ්,වීදි ලාම්පු කට්ටල ආදී 
උපකරණ)

15-06 විදුලි කාර්මික ෙසේවා සැපයීම.

16-01 කළුගල් සැපයීම. (1/2",3/4",1 1/2",6"×9" ඒබීසී මිශ ගල් හා CI මිශ ගල්)
16-02 වැලි සැපයීම.
16-03 හියුම් පයිප්ප සැපයීම.
16-04 ෙකොන්කිට් වර්ග සැපයීම.(ෙරඩ් මික්ස් හා ඇස්ෙපෝල්ට්)
16-05 තාර හා තාර ආශිත නිෂ්පාදන සැපයීම. (ඉමල්ෂන්,60/70,80/100)

16-06 පදික මාරු සහ මාර්ගෙය් ඉරි සලකුණු කිරීම.

17-01 ෙගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම් හා අලුත්වැඩියාව.

13.ආහාර දව්ය සැපයීම.

14.වාහන අලුත්වැඩියාව හා අමතර ෙකොටස් සැපයීම.

15.ෙගොඩනැගිලි දව්ය සැපයීම.

16.මාර්ග සංවර්ධන හා අලුත්වැඩියා සඳහා අවශ්ය වන දව්ය සැපයීම.

17.ඉදිකිරීම් හා ෙකොන්තාත් ෙසේවා



17-02 මාර්ග ඉදිකිරීම හා අලුත්වැඩියාව.

17-03 වැව් අමුණු ,ඇළ මාර්ග,කිඩා පිට්ටනි,ඉදි කිරීම් හා පතිසංස්කරණය.

17-04 උපෙද්ශාත්මක ෙසේවා සැපයීම - ඉදි කිරීම් සඳහා  උපෙද්ශාත්මක ෙසේවාවන් සැපයීම.

අයිතම 
අංකය

අයිතම විස්තරය

17-05 උපෙද්ශාත්මක ෙසේවා සැපයීම,යාන්තික ඉංජිෙන්රු හා මළ පවාහන/ජලනළ පරිපථ සැලසුම් හා 
උපෙද්ශාත්මක ෙසේවා.

17-06
උපෙද්ශාත්මක ෙසේවා සැපයීම,විදුලි ඉංජිෙන්රු පරිපථ සැලසුම් හා උපෙද්ශාත්මක ෙසේවා සැපයීම.

17-07 උද්යාන අලංකරණය.

17-08 ගෘහ අලංකරණය.

17-09 පුහුණු නුපුහුණු ශම සැපයුම. (ෙපදෙර්රු,වඩු කාර්මික,විදුලි උපකරණ)

17-10 මෘත ෙද්හ ආදාහනාගාර ෙපෝරණු වලට අවශ්ය දව්ය උපකරණ සැපයීම , නඩත්තුව හා 
අලුත්වැඩියාව.

17-11 මෘත ශරීරාගාර ශීතකරණ අලුත්වැඩියාව සහ නඩත්තු ෙසේවාව.

18-01
උත්සව කටයුතු සඳහා අවශ්ය භාණ්ඩ කුලියට සැපයීම.(ශබ්ද වාහිනී යන්ත, කූඩාරම්, 
ෙව්දිකා,ෙතොරන්,වර්ණ ධජ,පුටු,ෙම්ස,පිඟන්,ෙකෝප්ප,හැඳි,ගෑරුප්පු හා කෑම පිසින උපකරණ 
යනාදිය)

18-02 ෙපොෙජක්ටර්,ස්කින් හා ලැප්ෙටොප් ආදිය කුලියට දීම.

18-03
 උත්සව අලංකරණ කටයුතු සඳහා අවශ්ය උපකරණ කුලියට දීම.( විදුලි බුබුළු , ආෙලෝකකරණ 
උපකරණ සැපයීම හා සැරසිලි සඳහා ස්වභාවික මල් හා කෘතිම මල් සැපයීම.)

19-01 පභූ පවාහන ෙසේවා ,සාමාන්ය  මගී පවාහන ෙසේවා,භාණ්ඩ පවාහන ෙසේවා කුලියට සැපයීම.

19-02 බර වාහන හා බූම් ටක්රථ කුලියට සැපයීම.

19-03 මාර්ග සංවර්ධන යන්ත උපකරණ කුලී පදනම මත ලබා දීම.

20-01
කෘෂි ව්යවසායකයින් සඳහා අවශ්ය පුහුණු ෙසේවාවන් සැපයීම.(බිම්මල්,සහල් පිටි නිෂ්පාදන,ධාන්ය 
හා අල ෙබෝග,පළතුරු ආශිත නිෂ්පාදන)

20-02 ආහාර තාක්ෂණ පුහුණු පාඨමාලා (කිරි,මාළු,ෙබ්කරි,තුනපහ,සහල් පිටි,රස කැවිලි,ෙක්ක්,එළවළු 
හා පලතුරු ආශිත නිෂ්පාදන)

20-03 වෘත්තීය උපෙද්ශන ෙසේවා (මිණුම් කටයුතු, නීතිඥ ෙසේවා)
20-04 බැහැරගත පුහුණු පාඨමාලා.(TOT පුහුණු,OBT පුහුණු)
20-05 රියදුරු පුහුණු පාඨමාලා.
20-06 අගය එකතු කළ ආහාර නිෂ්පාදනය පිළිබඳ තාක්ෂණික පුහුණු පාඨමාලා.
20-07 සමූපකාර විෂය කරුණු පිළිබඳ පුහුණු පාඨමාලා.

21-01 ඇළුමිනියම් ඉනිමං,සුදු යකඩ තාච්චි,ආරක්ෂක බඳ පටි සැපයීම.

19.පවාහන ෙසේවා

20.පුහුණු පාඨමාලා

21.කිතුල් කර්මාන්තය සඳහා අවශ්ය කරන දව්ය සැපයීම

18.උත්සව භාණ්ඩ සැපයීම.


