දැන්වීමයි
පශු සම්පත් ග ොවිපල ප්රවර්ධන සහ ිරි  හ ිතත්ර ශ්රිර ්්ධම ත ර ය අම රය ාංශය
සත්ත්වර නිෂ්ප ද හ ගසෞඛ්ය ගදප ්ධරගම්ත ුවවර - ගේ ගදණිය
2021 වර්ධෂය සදහ සැපයුම්්රුවරත  හ ග්ොත ත්ර ත්්රුවරත  යාය පංාං ක ිරමම
වත්ත්ල නි්පාදන ශා සවෞය සදපාර්තසේන්තුසේ ප්රධාන ාර්යාය ශා ිවලයින ුරරා ිහිටි  පප ාර්යා ල ාා්ඩ ශා සවලා
වැපයීම අදාෂල පශත වදශන් වියන් ය සත් වැපයුේරුලන් ලියාපිවිංචි කිරීම වදශා අයදුේපත් ැදලනු ැසේ.
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1. සැපයුම්
විෂය අාං්ය
1.1 රවායනාාර පපරණ ශා පපාිං
1.2 පරිණ ශා පපාිං
1.3 ාායා ිහ පත් යන්ත්ර
1.4 ලිිහද්රලය
1.5 ාර්යා පපරණ
1.6 විදුලි පපරණ
1.7 රවායනි ද්රලය
1.8 සොවි (ෘෂි ) පපරණ
1.9 පශු ඖධ
1.10 වත්ත්ල ආශාර
1.11 යර් ශා ි යුේ, ැ රි
1.12 ලාශන අමතර සො ව්
1.13 සො නැගිලි ද්රලය
1.14 ාර්යාලීය ශැදුනුේපත් වව් කිරීම
1.15 ාර්යා ෑග් ශා ශේ ආශ්රිත නි්පාදන
1.16 ාර්යා නි ඇදුේ

2.ග ොවිපල වරයාත  ඉවරත් ්
ශයර /පුද් ලයත 

සුවත  මිලදී ත 
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3. ගසේවර වරත 
විෂය අාං්ය
3.1 ලාශන සවලා කිරීම
3.2 ලාශන විදුලිමය ලැ
3.3 සො නැගිලි විදුලිමය ලැ
3.4 ලාශන අළුත්ලැඩියා රනු  න රාජ
3.5 ලාශන කුන් කිරීම
3.6 ලාශන දුේ පරීක්ාල
3.7 පත්වල  යුතු වදශා පපරණ වැපයීම
3.8 ලායු වමීරණ සවලා (ලාශන)
3.9 ලායු වමීරණ සවලා (ාර්යා /
සො නැගිලි)
3.10 ඇළුමිනියේ ලෑද්දුේරුලන්
3.11 විදුලි ාර්මියින්
3.12 මුද්රණ  යුතු
3.13 සපොත් ැදීේ  යුතු
3.14 රවායනාාර පපරණ අළුත්ලැඩියා කිරීම
3.15 පරිණ යන්ත්ර අළුත්ලැඩියා කිරීම
3.16 ආශාරපාන වැපයීේ සවලා
3.17 දුරථන සවලා අළුත්ලැඩියාල
3.18 පවිත්රතා සවලා
3.19 ආරක් සවලා
4. ඉංිරමම් ග්ොත ත්ර ත්
විෂය අාං්ය
4.1 සො නැගිලි අලුත්ලැඩියා කිරීම
4.2 සො නැගිලි / මාර් ආිවය ඉිවකිරීම

එක් එක් වියයක් වදශා සලන් සලන්ල අයදුේපත් ඉිවරිපත් ෂ යුතු අතර, වෑම අයදුේපතක් වම රු.2000/- ආපසු සනොසලන
තැේපතුලක් සවිය යුතුය. අයදුේපත්රය ශා ට අදා පපසදව් මාාල www.daph.gov.lk යන සලේ ිහටුසේ පෂ ර ඇති අතර, එිට
මුද්රිත ිහ පතක්  ා සන නිි පරිිව වේපූර්ණ ර අදා ලිිහ සේණ වම 2020.12.21 ිවන සපර පශත ලිිහනය ලියාපිවිංචි
තැපෑසන් එවිය යුතු ය.
අයදුේ පත්රය ශා එලනු  න ලිිහ ලරස ලේපව ඉශෂ සෂලසර් “සැපයුම්්රුවරත  යාය පංාං ක ිරමම - 2021 ” යනුසලන්
පැශැිවලිල වදශන් ෂ යුතු අතර, ඒ වදශා ප්රධාන ාර්යාස වර්  සලත මුදේ සලා  ා ත් දු පසත් ාායා ිහ පතක් සශ
අනයක්ෂෂ න
්  සත්ත්වර නිෂ්ප ද හ ගසෞඛ්ය ගදප ්ධරගම්ත ුවවර නමින්  ාත් මුදේ ඇනවුමක් වම ( ස් රාසදණිය
තැපැේ ාර්යාසයන් පමණක් මාරු ර ත ශැකිලන පරිිව) ලියාපිවිංචි තැපැසන් එවිය යුතුය.
සැ.යු:

ස්ුව සදහ ගෙක්ෂපත් භ

නු ග ොලැගේ.

විමසීේ : 081-2388227
081-2388197
වාාපති,
ප්රවේපාදන ම්ඩ ය,
වත්ත්ල නි්පාදන ශා සවෞය සදපාර්තසේන්තුල,
තැ.සප.13,ැ සේ,ස් රාසදණිය.

සැපයුම් ්රුගවරකු ගලස යාය පංාං ක වීම සදහ අද ළ ග්ොත ගද්සි.
1.ආයතනය අදාෂ ලයාපාර  යුත්ත වදශා ලියාපිවිංචි ර තිය ය යුතුයි.(අදාෂ වියය /අයිතමය ය සත්
ලියාපිවිංචි ෂ වශතිස ිහ පතක් අමුණා එවිය යුතුයි.)
2.ඉේලුේ රන ආයතනය සමම සදපාර්තසේන්තුසේ සශ රජස සලනත් ආයතනය අවාධුත සේනස
ඇතුත්ල සනොතිය ය යුතුය.
3. වෑම අයදුේපතක් වමම ආපසු සනොසලන රු. 2,000.00  මුදක් තැේපත් ෂයුතුයි.
4. ඉිවකිරීේ ාර්යයන් වදශා ලියාපිවිංචි ලන වැපයුේ රුලන් ICTAD/SIDA ආයතනස

ලියාපිවිංචි ව

වශති ිහ පත් ඇමිණිය යුතු අතර, එය 2021.01.01 ිවන ලිංගු වී තිය ය යුතුයි.
5. ලැට් දු වදශා ආයතනය ලියාපිවිංචි වී ඇත්නේ , එම වශතිය ඇමිණිය යුතු අතර, එය 2021.01.01 ිවන
ලිංගුල තිය ය යුතුයි.
6. සදපාර්තසේන්තුසේ වැපයුේ රුලන් ලියාපිවිංචි කිරීම සත රා ැනීම ,ඇයීේ මිටුලක් මගින් අදාෂ
සුදුසුේ පරීක්ා ර ිදු රන අතර, එම මිටුසේ තීරණය අලවන් තීරණය ලනු ඇත.
7. ඉේා ඇති ලිිහ සේණ අයදුේ පත්රය වම ඉිවරිපත් සනොර තිීමම වැපයුේරුසලකු සව ලියාපිවිංචි
සනොකිරීම සශතුලක් ලනු ඇත.
8. සදපාර්තසේන්තුල විින් තම ආයතනය සත රාත සශොත්,අප විින් එලනු  න මි ණන් විමසුේ වදශා
ිහළිතුරු එවිය යුතු අතර,එසව අනුයාත ලාර 03 දී ිහළිතුරු එලා සනොතිීමම ඔ /ඔ

ආයතනය ලියාපිවිංචි

වැපයුේාර සේනසයන් ඉලත් කිරීම සශතුලක් ලනු ඇත.
9. ිහරිවිතර වශ නියමයන්

අනුකූල වැපයුේ/සවලාලන් වතුටුදාය අන්දමින් වැපයීසමන් පසුල වැපයුේ

රුලන් සවීේ රනු ැසේ.වැපයුේරු විින් අලම මාවය ණය පශසුමක්  ා ිවය යුතුය.

පශු වේපත් සොවිප ප්රලර්ධන වශ කිරි ශා ය ත්තර ආශ්රිත ර්මාත්ත රාජය ආමාතයාිංය
වත්ත්ල නි්පාදන ශා සවෞය සදපාර්තසේන්තුල
අනු අිංය
2021 ලර්ය වදශා වැපයුේරුලන් ලියාපිවිංචි කිරීම.
අයදුේපත්රය
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

01. සැපයුම්්රු පිළිබද විස්ර :
වැපයුේරුසග් / ආයතනස නම :
ලිිහනය :
දුරථන අිංය :
ලයාපාර නාම ලියාපිවිංචි අිංය ශා ිවනය :
ලැට්

දු වදශා ලියාපිවිංචි අිංය :

2.සැපයුම්/ගසේවර වරත  පිළිබද විස්ර
2.1 වැපයුේ විය අිංය ශා නම :
(දැන්වීසේ වදශන් පරිිව)
2.2  ා ඇති අලවර පත, නිසය ජිතාාලය, නි්පාදයාසග් අලවර තිසේ නේ :
I.
II.
03.ඉංිරමම් ග්ොත ත්ර ත් සදහ SIDA/ICTAD හි යාය පංාං ක අාං්ය හ ං ය :
04. ඊ-ගම්්  යාපි ය :
05. සැපයුම්්රුගවරකු ගලස යාය පංාං ක වීමට

ස්ුව ග වූ ශ් ය :

(මුදලින් ප්රධාන ාර්යාය සවීම සශ තැපැේ ාර්යාය සවීම)
I.

ප්රධාන ාර්යාය මුදලින් සේසේ නේ රිිට් පත්ර අිංය :

II.

තැපැේ ාර්යාය සේසේ නේ මුදේ සවු තැපැේ ාර්යාය :
ිවනය : ........................

මනි ඕ ර් අිංය : ...................................

සවලා අලයතාලය මත ලියාපිවිංචි වැපයුේරුලන්f.ka පරිndිටරල ාා්ඩ ශා සවලා  ා ැනීසේ අයිතිය
සදපාර්තසේන්තුල වතු ලනු ඇත.
ඉශත වදශන් මා / ආයතනය මී සපර රජස වැපයුේරුලකු ලසයන් අවාධු සේkය (black list )
ඇතුෂත්ල සනොමැති ලත්, වැපයුේරුලකු ලසයන් සත රා තසශොත් ඹ ආයතනස සොන්සද්ි අනුල
වැපයුේ කිරීම එඟලන ලද සමයින් වශති සලමි.තලද,අදාෂ ලියවිලිල ිහ පත් සේ වම අමුණා ඇත.
ිවනය : ....................

………………………………
අත්වන

් ්ධය ලීය ප්රගයජ ය සදහ
දුපත් අිංය : ..............................

ිවනය : ...............................

ලියාපිවිංචි කිරීසේ සේනස ිහටු අිංය : .....................
............................
විය ාාර නිධාරි
ිවනය : ............................

..............................
ණාධිාරී

