
අයිතම 

අංකය
අයිතම විස්තරය

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

01-02

පරිගණක යන්ත්ර,ඡායා පිටපත් යන්ත්ර,යතුරු ලියන යන්ත්ර,රරෝනිරයෝ යන්ත්ර,ෆැක්ස් යන්ත්ර, රේලාව 

සටහන් කිරීරේ යන්ත්ර ,ප්රලොටර් යන්ත්ර මිල දී ගැනීම,බයින්ඩින් යන්ත්ර, ලැමරන්ටින් 

යන්ත්ර,සැලසුේ මුද්රණ යන්ත්ර සැපයීම හා ඒ සඳහා අවශ්ය පාරිර ෝගික ද්රවය සැපයීම.(ඩිස්කට් 

සීඩී/ඩීවීඩී තැටි රිබන්,රපන් ඩ්රයිේ, රටෝනර්,කාඩ්රිජ්,ප්රලොටර් යන්ත්ර කාඩ්රිජ්)

01-03

කැමරා රරොරෙක්ටර්,ආරක්ෂිත කැමරා,වීඩිරයෝ උපකරණ හා ශ්බ්ද විකාශ්න යන්ත්ර 

(රූපවාහිනී,වීසීඩී/ඩීවීඩී යන්ත්ර,රඩක් යන්ත්ර,රට්ප් රරරකෝඩර්,රර්ඩිරයෝ හා රඩක්පීස්,හිස් කැසට් 

පීස්) ආදිය සැපයීම.

01-04 වායුසමන යන්ත්ර සැපයීම.

01-05 පා පැදි සැපයීම.

01-06 මිනින්රදෝරු උපකරණ.

01-07 කිරුේ මිනුේ උපකරණ  සැපයීම.

01-08 ගිනි නිවන උපකරණ සැපයීම.

01-09 රබෝතල් කළ පානීය ෙලය හා ෙල  සැපයුම (ෙල රපරන ) උපකරණ සැපයීම.

01-10 ඇසුරුේකරණ යන්රත්රෝපකරණ සැපයීම. (බෑන්ඩ් සීලර්,ෆුට් සීලර් ... ආදිය)

01-11 රමගා රකෝප් සිටි උපකරණ සැපයීම.(සුපිරි රවළදසැල් රාක් ,මුදල් කවුන්ටර් අධිශීතකරණ   ඇතුලු 

උපකරණ)

02-01 ලිපි ද්රවය සැපයීම හා පාසල් උපකරණ සැපයීම.

02-02 රබර් ම්රද්රා,දින මුද්රා , නාම පුවරු හා දැන්වීේ පුවරු සැකසීම හා සැපයීම.

02-03 කාර්යාලීය සනීපාරක්ෂක ද්රවය සැපයීම.

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

03-01 කාර්යාලීය මුද්රණ කටයුතු,ත්රිමාණ විදුලි නාම පුවරු සැකසීම,පින්තූර රාමු කිරීම හා දැන්වීේ පුවරු 

ඇඳීම සහ සැකසීම.

03-02 බැනර්,කටවුට්,රතොරන්,රේදිකා පසුතල නිර්මාණය(රරදිවල මුද්රණය,රගොක්රකොළ නිර්මාණ හා 

කැටයේ ද ඇතුළුව)

03-03 අ යන්තර දුරකථන රසේවා  හා ඇමතුේ රසේවා  සැපයීම හා අලුත්වැඩියා කිරීම.

03-04 කාර්යාලීය උපකරණ අලුත්වැඩියා හා නඩත්තු රසේවා සැපයීම.(පරිගණක , ඡායා පිටපත් යන්ත්ර,විදුලි 

උපකරණ ,වායුසමීකරණ යන්ත්ර හා විදුලි ෙනන යන්ත්ර) ඇතුළු කාර්යාලීය යන්ත්ර අලුත්වැඩියා කිරීම හා 

නඩත්තු කිරීම.

03-05 පරිගණක ොලගත කිරීම, පරිගණක මෘදුකාාංග සකස් කිරීම හා  සාංවර්ධනය, ස්ථාපිත කිරීම   හා 

උපරේශ්ාත්මක රසේවා හා රසේවා ගිවිසුේවලට එළඹීම.

03-06 ආරක්ෂක රසේවා සැපයීම.

03-07 සනීපාරක්ෂක රසේවා සැපයීම.

03-08 පෑස්සුේ ,යකඩ හා ඇලුමිනියේ ආශ්රිත රසේවාවන්.

03-09 රූපලාවනය හා අත්කේ පාඨමාලා සඳහා උපකරණ සැපයීම.

03-10 රබොයිරල්රු අලුත්වැඩියාව.

03-11 ප්රලොටර් යන්ත්ර අලුත්වැඩියාව.

03-12 පලිරබෝධනාශ්ක රයදීරේ රසේවා සැපයීම.

                               දකුණු පළාත් සභාව
2023 වසර සඳහා සැපයුම්කරුවන් සහ කකොන්ත්රාත්කරුවන් ලියාපදංචි කිරීම

01.කාර්යාලීය උපකරණ සැපයීම.

02.කාර්යාලීය පාරිකභෝගික ද්රවය සැපයීම.

03.කාර්යාලීය කසේවා සැපයීම.



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

අයිතම 

අංකය අයිතම විස්තරය

04-01 පාසල් ලී බඩු උපකරණ සැපයීම.(රඩක්ස,්පුටු,රේස) දැව හා යකඩ ප්ලිස්ටික් මිශ්ර දැව

04-02 චිත්ර විෂය සේබන්ධ උපකරණ සැපයීම.

04-03 විදයා රසායනාගාර විෂය සේබන්ධ උපකරණ සැපයීම.

04-04 සාංගීත/නැටුේ/තූර්යවාදන විෂය සේබන්ධ උපකරණ සැපයීම.

04-05 රනොවිධිමත් අධයාපනික උපකරණ සැපයීම.

04-06 විරශ්ේෂිත අධයාපනික විෂය උපකරණ සැපයීම. (අඳ,රගොලු හා බිහිරි ළමුන් සඳහා)

04-07 පාසල් වාර වි ාග රශ්්න පත්ර මුද්රණය කිරීම.

04-08 පාවහන්,බෑග්,වතුර රබෝතල් ,කෑම රපට්ටි හා හේ ආශ්රිත නිෂ්පාදන සැපයීම.

04-09 ගණිතාගාර උපකරණ සැපයීම.

05-01 පුස්ථකාල රපොත් හා ග්රන්ථ සැපයීම.

06-01 ක්රීඩා  ාණ්ඩ සැපයීම.

06-02 ක්රීඩා  ාණ්ඩ අලුත්වැඩියා කිරීම.

06-03 ක්රීඩා නිල ඇඳුේ සැපයීම.

06-04 පිහිණුේ තටාක නඩත්තු රසායනික ද්රවය සැපයීම හා ඊට අදාළ උපකරණ සැපයීම.

06-05 ක්රීඩා කුසලාන,පදක්කේ,වර්ණ ලාාංඡන සැපයීම.

06-06 ගෘහස්ථ ක්රීඩාගාර සැපයීම.(ක්රීඩා තරඟ සඳහා)

06-07 ක්රීඩක රන්වාසික පහසුකේ සැපයීම.(දිවයිරන් සියලුම දිස්ත්රික්ක වලින්)

07-01 රප්ෂ කර්ම අත් යන්ත්ර,රප්ෂ කර්ම උපකරණ සහ මහන මැෂින්, අමතර රකොටස් සැපයීම.

07-02 රරදි පිළි නූල් වර්ග හා ඩයි වර්ග සැපයීම.(රග්රේ නූල් (රේශීය/විරේශීය),කපු නූල්,ලිනන් නූල්,අගය 

එකතු කළ රවනත් ඕනෑම නූල්  )

07-03 නූල් සහ රරදි වර්ණ කිරීමට ගන්නා රසායන ද්රවය,සායේ වර්ග හා උපකරණ(වාශ්්ප 

රබොයිරල්රු...යනාදිය) සැපයීම.

07-04  නිමි ඇඳුේ සැපයීම.

07-05 ටී ෂර්ට් නිෂ්පාදනය සඳහා අවශ්ය අමුද්රවය සැපයීම.

07-06 බෑග් නිෂ්පාදනය සඳහා අවශ්ය අමුද්රවය සැපයීම.

07-07 අප ෙල පිරිපහදු ඒකකයන්  සඳහා අවශ්ය රසායන ද්රවය සැපයීම.

07-08 අප ෙල පිරිපහදු ඒකක ස්ථාපිත කිරීම,නවීකරණය කිරීම,නඩත්තු කිරීම හා රසේවා කිරීම.

07-09 එේරරොයිඩර් පහසුකේ හා රරදි රල්බල සකස් කිරීම.

07-10 ඩමි සැපයීම.

04. පාසල් උපකරණ සැපයීම

05.පුස්ථකාල කපොත් හා ග්රන්ථ සැපයීම.

06.ක්රීඩා භාණ්ඩ සැපයීම.

07.ඇගළුම් හා අත් යන්ත්ර කරද කර්මාන්තයට අවශ්ය ද්රවය හා උපකරණ සැපයීම.



අයිතම 

අංකය
අයිතම විස්තරය

08-01

පිඟන්  ාණ්ඩ නිෂ්පාදනය සඳහා අවශ්ය රසායන ද්රවය හා ඔක්සයිඩ් වර්ග,මැටි වර්ග(බියගම රතු 

මැටි,රබොරලැස්ගමුරව මැටි,මීටියාරගොඩ මැටි) ඩයි වර්ග,රෆල්ස් පාර්,ක්වාට්ස්, සිලිකා 

වැලි,ප්ලාස්ටර් ඔෆ් පැරිස්(ආනයනික/රේශීය)

08-02
පිඟන්  ාණ්ඩ නිෂ්පාදනය සඳහා අවශ්ය විදුලි රපෝරණු,තාප කේබි කට්ටල,රපෝරණු ගල් සැපයීම.

08-03

මැටි කර්මාණ්තය සඳහා අවශ්ය යන්ත්ර හා උපකරණ (රබෝල් මිල් යන්ත්ර,සකරපෝරු-Potter’s 

wheel,අත් ට්රැක්ටර් එන්ජිම සහිත ොංගම මැටි ඇඹරුේ යන්ත්ර,විදුලි සකරපෝරු යන්ත්ර යනාදිය සහ 

රවනත්)

09-01 රකොහු කර්මාන්තය සඳහා අවශ්ය කරන යන්ත්ර හා උපකරණ සැපයීම.(රපොල් රකොහු නිෂ්පාදන 

යන්ත්ර,ලණු ඇඹරීරේ යන්ත්ර,රකොහු රනලීරේ යන්ත්ර යනාදිය සහ රවනත්)

09-02 රපොල් රලලි,සුදු රකොහු,රකොහු ලණු වර්ග සැපයීම.

10-01 වඩු වැඩ හා රේසන් වැඩ සඳහා අවශ්ය කරන බහු කාර්යය යන්ත්ර හා ආයුධ කට්ටල් සැපයීම.

10-02 ලුහු ඉාංජිරන්රු උපකරණ සැපයීම.

10-03 හස්ත කර්මාන්ත උපකරණ සැපයීම.

10-04 පන් නිෂ්පාදන බෑග්,රපොල්කටු ආශ්රිත නිෂ්පාදන,කිතුල් ආශ්රිත නිෂ්පාදන සැපයීම.

10-05 දැව පදේ කිරීම,දැව ඉරීේ , දැව වර්ග, ලෑලි හා දර සැපයීම. 

(රබෝවුඩ්,ගිණිසපු,රකොස,්රත්ක්ක,රදොඹ,රකේපස්,මරහෝගනී)

10-06 දැව කර්මාන්තරේ අගය එකතු කළ  ාණ්ඩ

11-01 කෘෂි යන්ත්ර සැපයීම.(ධානය පිටි සැකසීරේ යන්ත්ර/තලා රපොතු ඉවත් කිරීරේ යන්ත්ර/රගොයේ කපන 

යන්ත්ර/බලරේග දියර ඉසින යන්ත්ර/බීෙ වී පිරිසිදු කරන යන්ත්ර/අල ඇඹරුේ යන්ත්ර/එළවළු කපන 

යන්ත්ර/සාංයුක්ත අස්වනු රනලන යන්ත්ර/රපොප් රකෝන් නිෂ්පාදන යන්ත්ර යනාදිය සහ රවනත්)

11-02 කෘෂිකාර්මික උපකරණ සැපයීම හා කෘෂි ආේපන්න සැපයීම, කමත් අසුරණු/පැරෂුට් තවාන් 

තැටි/ක්ෂුද්ර ෙල සේපාදන පේධති/රසවන දැල්/කුන්තානි(දහයියා අඟුරු කරනු ලබන බැරල්)වී 

තේබන බැරල්/රමට්රික් මී මැසි රපට්ටි සැපයීම,කැති,රපොරරෝ,උදලු ,නගුල්,වීල් 

බැරරෝ,තාච්චි,සවල්,කෘමි රතිරරෝධී දැල්,දියර ඉසින යන්ත්ර යනාදිය.

11-03 කෘෂිකාර්මික රරෝපණ ද්රවය සැපයීම.බීෙ වර්ග හා පැළ වර්ග (එළවළු බීෙ / ආනයනික රලොකු ළූණු 

බීෙ/ආනයනික බඩ ඉරිගු බීෙ/පැරපොල් බීෙ/ රවනත් වර්ග)

11-04 බීෙ ලබා ගැනීම සඳහා අවශ්ය පලතුරු හා එළවළු සැපයීම.(රදළුේ, කිරලෝ රප්ර, ගස් ලබු,රදහි,තිබ්බටු,මිටි 

ඇඹරැල්ලා,මිටි මුරුාංගා ආදී)

11-05 අාංකුර හා රිකිලි බේධ කිරීම.

11-06 බීෙ හා පැළ රරෝපණය කිරීම සඳහා අවශ්ය රපොලිතින් වර්ග සැපයීම.

11-07 මුද්රිත රපොලිතින් කවර සැපයීම.(උදා:රකොේරපෝස්ට් රපොරහොර 2Kg,5kg,10kg ඇසිරීම වැනි 

කාර්යයන් සඳහා)

11-08 බිේමල් නිෂ්පාදන ක්රියාවලිය හා අවශ්ය උපකරණ සැපයීම.(බිේමල් මලු තේබන ජීවානුහරණ 

යන්ත්ර,බිේමල් කුඩු මිශ්ර කරන උපකරණ, බිේමල් මලු පුරවන යන්ත්ර හා Misters System)

11-09 රපොරහොර වර්ග (කාබනික රපොරහොර වර්ග ඇතුලුව)

11-10 කෘෂි රසායනික ද්රවය සැපයීම.(වල් නාශ්ක/කෘමි නාශ්ක)

11-11 කාබනික රපොරහොර සැකසීමට රයොදා ගන්නා යන්ත්ර උපකරණ සැපයීම.

09. කකොහු කර්මාන්තය සඳහා අවශ්ය උපකරණ සැපයීම.

10.හස්ත කර්මාන්තය සඳහා අවශ්ය උපකරණ සැපයීම.

11.ධීවර, පශු සම්පත් හා කෘෂිකාර්මික

08. මැටි කර්මාන්තය සඳහා අවශ්ය කරන ද්රවය සැපයීම.



අයිතම 

අංකය
අයිතම විස්තරය

11-12 සත්ත්ව ආහාර සැපයීම. (ගව,කුකුළු,රරොයිලර්,ඌරු)

11-13 කෘෂිකාර්මික හා ආර්ථික කටයුතු සඳහා රයොදා ගන්නා සියලුම සතුන් සැපයීම.

11-14 රහෝරමෝන(කෘෂිකාර්මික සතුන්රග් අභිෙනනන කටයුතු සඳහා අවශ්ය)

11-15
රගොවිපල සඳහා අවශ්ය උපකරණ හා  ාණ්ඩ (වැහි කබා,ගේබූට්ස,්බිත්තර අසුරණ තැටි,රයෝගට් 

කප් හා හැඳි,කිරි හට්ටි,කුකුළු දැල්,රරෝල්)

11-16

ධානය වර්ග ඇඹරීරේ යන්ත්ර,මිශ්රණ යන්ත්ර,රපෝරණු වර්ග,බයිට් නිෂ්පාදන යන්ත්ර,තල කැරලි 

නිෂ්පාදනයට අවශ්ය ද්රවය, රගොරකා බ්රලන්ඩර්,රකොළ කැඳ මැෂින්,රපොල්රතල් මැෂින්,විෙලන 

යන්ත්ර,ගේමිර්ස් වල අගය එකතු කිරීමට  ාවිතා කරන යන්ත්ර,රකොේරපෝස්ට් නිෂ්පාදන යන්ත්ර 

,වාණිෙ පරිමාණරේ ස්ටීමර් ආදිය සැපයීම.

11-17

ධීවර කර්මාන්තය සඳහා උපකරණ සැපයීම.(මත්සය දැල් සැපයීම,ෆයිබර් ග්ලාස් මාලු 

රපට්ටි(රලොකු/කුඩා),මිරිදිය ධීවර ඔරු( ෆයිබර් ග්ලාස්),ජීවිතාරක්ෂක කබා, GPS උපකරණ)

11-18 ධීවර කර්මාන්තයට අවශ්ය මත්සය හා මත්සය ඇගිල්ලන් සැපයීම.

11-19
රවළද රොව රවත (50%) රතිලාභීන් සඳහා අවශ්ය උපකරණ සැපයීම.(ඉඳි ආප්ප පිටි ඇනීරේ 

යන්ත්ර හා ඉඳි ආප්ප වත් කිරීරේ යන්ත්ර,පාන් රපති කපන යන්ත්ර ඇතුළුව)

11-20 පශු ඖෂධ හා ශ්ලය උපකරණ සැපයීම.

12-01 බටහිර ඖෂධ වර්ග සැපයීම.

12-02 විකිරණ යන්ත්ර හා එක්ස් රර් පටල ඇතුළු අරනකුත් විකිරණ උපාාංග සැපයීම.

12-03 ආයුර්රේද ඖෂධ වර්ග සැපයීම.

12-04 ශ්ලය උපකරණ සැපයීම.

12-05 ශ්ලය පාරිර ෝගික ද්රවය සැපයීම.

12-06 රසායනාගාර පරීක්ෂණ සඳහා වන පාරිර ෝගික ද්රවය හා රසායනික ද්රාවණ සැපයීම.

12-07

රවනත් වවදය උපකරණ,පාරිර ෝගික උපාාංග (බැන්රඩ්ජ් රරෝල්,රගෝස් රරෝල්,ප්ලාස්ටර් 

රරෝල්,මිනුේ සරා,රඩරටෝල්,කපු පුළුන්,සර්ජිකල් ස්ප්රීට්,ඩිස්රපොසිබල් ග්ලේස්,රබරහත් ඇසුරුේ 

කවර)හා ද්රාවණ සැපයීම.

12-08 රසායනාගාර උපකරණ සැපයීම.

12-09
රරෝහල් ඇඳන්,ස්ක්රින්,රරෝද පුටු,සූතිකාගාර ඇඳන්,රරෝහල් වලට රබරහත් අල්මාරි,රට්රොලි,රරෝහල් 

ස්ථාම(රලොකර්),රසේලයින් ස්ටෑන්ඩ්,ආදිය සැපයීම.

12-10 රේශීය ඖෂධ නිෂ්පාදනයට අවශ්ය යන්ත්ර සූත්ර හා උපකරණ සැපයීම.

12-11 දන්ත ශ්ලය වවදය රමවලේ හා ද්රාවණ සැපයීම.

12-12 අක්ෂි වවදය උපකරණ සැපයීම. (ඇස් කණ්ණාඩි හා අක්ෂි කාච ඇතුලුව)

12-13 ඔක්සිෙන් හා ගෑස් සැපයීම.

12-14 වවදය උපකරණ සැපයීම.

12-15 ශ්රවණ උපකරණ,අත්වාරු,කිහිළි කරු,වැඩිහිටි ළමා ඇවිදීරේ රාමු,සිටුවා තැබීරේ රාමු හා කෘතිම 

පාද සැපයීම.

12-16 මදුරු දැල් සැපයීම.

12-17 රමට්ට සැපයීම.

12-18 මුළුතැන්රගයි උපකරණ සැපයීම.

12-19 කරණවෑමි රසේවා සැපයීම.

12-20 කැළි කසළ එකතු කිරීම හා රවාහනය ඇතුළු සනීපාරක්ෂක කටයුතු.

12.කසෞඛ්ය ආරක්ෂක උපකරණ හා ඖෂධ වර්ග හා කසේවා සැපයීම.
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12-21 රරදි රසේදීම හා පිරිසිදු කිරීම.

12-22 හිස් මිනී රපට්ටි සැපයීම.

12-23 හිමිකේ රනොපාන මළ සිරුරු වළ දැමීරේ රසේවාව.

13-01 රකටි ආහාර(පාන්,මාළු පාන්,බනිස්,රරෝස් පාන්,බටර්,බිස්කට්),බීම වර්ග (කිරි පැකට් ඇතුලුව), 

අතුරුපස කෑම වර්ග හා රක්ටරින් රසේවා සැපයීම.

13-02  පිසූ ආහාර හා පලතුරු වර්ග සැපයීම.

13-03 සියළුම ආහාර නිෂ්පාදන අමු ද්රවය සැපයීම.(රබ්කරි නිෂ්පාදන අමු ද්රවය,රක්ක් නිෂ්පාදන අමු ද්රවය 

සහ වියළි ආහාර ද්රවය,රපොල්,හාල්,එළවළු , මස් , මාළු , බිත්තර , ලුණු හා තුනපහ යනාදිය)

13-04 ආහාර ඇසුරුේ ද්රවය සැපයීම.(ඇළුමිනියේ රෆොයිල්,ඩිස්රපෝසිබල් කප්,මුද්රිත රපොලිතින් 

කවර,ස්ටිකර් මුද්රණ,වීදුරු රබෝතල් යනාදිය සහ රවනත්)

14-01 සියලුම වර්ගරේ රමෝටර් රථ අමතර රකොටස් සැපයීම.

14-02 ටයර් ,ටියුබ් හා බැටරි.

14-03 වාහන අලුත්වැඩියා කිරීම.

14-04 වාහන කුෂන් කිරීම.(රටන්ට් රරදි මැසීම,ෂීට් කවර දැමීම.)

14-05 වාහන රසේවා කිරීම.

15-01 රගොඩනැගිලි උපකරණ ඉදිකිරීේ,ද්රවය හා රගොඩනැගිලි සවි කිරීේ,කටු කේබි ආදී උපකරණ 

සැපයීම.

15-02 විදුලි උපකරණ,උඳුන්,විදුලි පාංකා,ශීතකරණ හා විදුලි ෙනන යන්ත්ර සැපයීම.

15-03 තීන්ත වර්ග,වාර්නිෂ් හා තීන්ත ආරල්ප කිරීමට ගනු ලබන ද්රවය සැපයීම.

15-04 වීදුරු සැපයීම.

15-05 ෙල හා විදුලි සේබන්ධතා උපකරණ සැපයීම.(වතුර රපොේප,වයර්,බල්බ්,වීදි ලාේපු කට්ටල ආදී 

උපකරණ)

15-06 විදුලි කාර්මික රසේවා සැපයීම.

16-01 කළුගල් සැපයීම. (1/2",3/4",1 1/2",6"×9" ඒබීසී මිශ්ර ගල් හා CI මිශ්ර ගල්)

16-02 වැලි සැපයීම.

16-03 හියුේ පයිප්ප සැපයීම.

16-04 රකොන්ක්රිට් වර්ග සැපයීම.(රරඩ් මික්ස් හා ඇස්රපෝල්ට්)

16-05 තාර හා තාර ආශ්රිත නිෂ්පාදන සැපයීම. (ඉමල්ෂන්,60/70,80/100)

16-06 පදික මාරු සහ මාර්ගරේ ඉරි සලකුණු කිරීම.

17-01 රගොඩනැගිලි ඉදිකිරීේ හා අලුත්වැඩියාව.

17-02 මාර්ග ඉදිකිරීම හා අලුත්වැඩියාව.

17-03 වැේ අමුණු ,ඇළ මාර්ග,ක්රිඩා පිට්ටනි,ඉදි කිරීේ හා රතිසාංස්කරණය.

17-04 උපරේශ්ාත්මක රසේවා සැපයීම - ඉදි කිරීේ සඳහා  උපරේශ්ාත්මක රසේවාවන් සැපයීම.

14.වාහන අලුත්වැඩියාව හා අමතර කකොටස් සැපයීම.

15.කගොඩනැගිලි ද්රවය සැපයීම.

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

17.ඉදකිරීම් හා කකොන්ත්රාත් කසේවා

13.ආහාර ද්රවය සැපයීම.



අයිතම 

අංකය
අයිතම විස්තරය

17-05 උපරේශ්ාත්මක රසේවා සැපයීම,යාන්ත්රික ඉාංජිරන්රු හා මළ රවාහන/ෙලනළ පරිපථ සැලසුේ හා 

උපරේශ්ාත්මක රසේවා.

17-06
උපරේශ්ාත්මක රසේවා සැපයීම,විදුලි ඉාංජිරන්රු පරිපථ සැලසුේ හා උපරේශ්ාත්මක රසේවා සැපයීම.

17-07 උදයාන අලාංකරණය.

17-08 ගෘහ අලාංකරණය.

17-09 පුහුණු නුපුහුණු ශ්රම සැපයුම. (රපදරර්රු,වඩු කාර්මික,විදුලි උපකරණ)

17-10
මෘත රේහ ආදාහනාගාර රපෝරණු වලට අවශ්ය ද්රවය උපකරණ සැපයීම , නඩත්තුව හා 

අලුත්වැඩියාව.

17-11 මෘත ශ්රීරාගාර ශීතකරණ අලුත්වැඩියාව සහ නඩත්තු රසේවාව.

18-01

උත්සව කටයුතු සඳහා අවශ්ය  ාණ්ඩ කුලියට සැපයීම.(ශ්බ්ද වාහිනී යන්ත්ර, කූඩාරේ, 

රේදිකා,රතොරන්,වර්ණ ධෙ,පුටු,රේස,පිඟන්,රකෝප්ප,හැඳි,ගෑරුප්පු හා කෑම පිසින උපකරණ 

යනාදිය)

18-02 රරොරෙක්ටර්,ස්ක්රින් හා ලැප්රටොප් ආදිය කුලියට දීම.

18-03

 උත්සව අලාංකරණ කටයුතු සඳහා අවශ්ය උපකරණ කුලියට දීම.( විදුලි බුබුළු , ආරලෝකකරණ 

උපකරණ සැපයීම හා සැරසිලි සඳහා ස්ව ාවික මල් හා කෘතිම මල් සැපයීම.)

19-01 රභූ රවාහන රසේවා ,සාමානය  මගී රවාහන රසේවා, ාණ්ඩ රවාහන රසේවා කුලියට සැපයීම.

19-02 බර වාහන හා බූේ ට්රක්රථ කුලියට සැපයීම.

19-03 මාර්ග සාංවර්ධන යන්ත්ර උපකරණ කුලී පදනම මත ලබා දීම.

20-01
කෘෂි වයවසායකයින් සඳහා අවශ්ය පුහුණු රසේවාවන් සැපයීම.(බිේමල්,සහල් පිටි නිෂ්පාදන,ධානය 

හා අල රබෝග,පළතුරු ආශ්රිත නිෂ්පාදන)

20-02 ආහාර තාක්ෂණ පුහුණු පාඨමාලා (කිරි,මාළු,රබ්කරි,තුනපහ,සහල් පිටි,රස කැවිලි,රක්ක්,එළවළු 

හා පලතුරු ආශ්රිත නිෂ්පාදන)

20-03 වෘත්තීය උපරේශ්න රසේවා (මිණුේ කටයුතු, නීතිඥ රසේවා)

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 ඇළුමිනියේ ඉනිමාං,සුදු යකඩ තාච්චි,ආරක්ෂක බඳ පටි සැපයීම.

19.ප්රවාහන කසේවා

20.පුහුණු පාඨමාලා

21.කිතුල් කර්මාන්තය සඳහා අවශ්ය කරන ද්රවය සැපයීම

18.උත්සව භාණ්ඩ සැපයීම.



අයිතම 

අංකය
අයිතම විස්තරය

01-11 මෙගා මකෝප් සිටි උපකරණ සැපයීෙ.(සුපිරි මෙළදසැල් රාක් ,මුදල් 

කවුන්ටර් අධිශීතකරණ   ඇතුලු උපකරණ)

10-05 දැෙ පදම් කිරීෙ,දැෙ ඉරීම් , දැෙ ෙර්ග, ලෑලි හා දර සැපයීෙ. 

(ම ෝවුඩ්,ගිණිසපු,මකොස්,මේක්ක,මදොඹ,මකම්පස්,ෙමහෝගනී)

11-09 මපොමහොර ෙර්ග (කා නික මපොමහොර ෙර්ග ඇතුලුෙ)

11-11 කා නික මපොමහොර සැකසීෙට මයොදා ගන්නා යන්ත්ර උපකරණ සැපයීෙ.

12-15 ශ්රෙණ උපකරණ,අේොරු,කිහිළි කරු,ෙැඩිහිටි ළො ඇවිදීමම් 

රාමු,සිටුො තැබීමම් රාමු හා කෘතිෙ පාද සැපයීෙ.

13-01 මකටි ආහාර(පාන්,ොළු පාන්, නිස,්මරෝස් පාන්, ටර්,බිස්කට්),බීෙ 

ෙර්ග (කිරි පැකට් ඇතුලුෙ), අතුරුපස කෑෙ ෙර්ග හා මක්ටරින් මසේො 

සැපයීෙ.

13-03 සියළුෙ ආහාර නිෂ්පාදන අමු ද්රෙය සැපයීෙ.(මේකරි නිෂ්පාදන අමු 

ද්රෙය,මක්ක් නිෂ්පාදන අමු ද්රෙය සහ වියළි ආහාර 

ද්රෙය,මපොල්,හාල්,එළෙළු , ෙස් , ොළු , බිේතර , ලුණු හා තුනපහ 

යනාදිය)

13-04 ආහාර ඇසුරුම් ද්රෙය සැපයීෙ.(ඇළුමිනියම් ම ොයිල්, ඩිස්මපෝසි ල්  

කප්,මුද්රිත මපොලිතින් කෙර,ස්ටිකර් මුද්රණ,වීදුරු ම ෝතල් යනාදිය සහ 

මෙනේ)

12-24

13-06

වෙනස ්විය යුතු අයිතමයන්

ඉවත් විය යුතු අයිතමයන්




