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“ස’පාදන ’”•ම”
ආර”ෂක අමා“ාංශය

1.0   – ලංකා –ධ හ“—ව ෙව•ෙව” අමා“ ම–ඩලය ”’” ප’කරන ලද “ස’පාදන ක“• සභාප“ ”’” 2018 ව•ෂය  
සඳහා පහත ව•ෙ“ සඳහ”  ප’” අ—ළ වන “ව•ගය ස“තව ෙ—වා —ථාන සඳහා  අ“ ”ය” සහ සක— කරන ලද 
ආහාර සැප•ම සඳහා පහත සඳහ” කඳ–” එකකට ෙහ– වැ• “මාණය” සඳහා සැප•මට අෙ“”ෂා කරන ෙය–”තා 
—•ණ සහ ”””ක’ල’ – ලංකාෙ“  ”ාපා’ක ආයතන, “’පාදක””, සමාග’ සහ ““ත  වග–’ ස“ත සමාග’, 
අෙන—’ ෙවළඳ  ආයතන ෙව“” ““ තබන ලද ලං” කැඳව• ලැෙ•. ෙකා”–ා’ කාලය 2018 ජනවා’ 01 ෙවන ”න ’ට 
ෙදසැ’බ• 31 වැ“ ”න ද”වා ෙ“. 

2. ෙ—වා —ථාන ස”හ සමග අ—ළ කා–ඩ 

ෙ—වා —ථානය “ව•ගය
A  කා–ඩය - හ“— කඳ–ර

2.1.1 අ ෙ”–—ස 2.1.28  ෙකාෙහාඹග—හ””ය 2.1.56  පා”ෙගා”ල

’ය—ම අ“ 
ආහාර ව•ග 

(එළව”, 
පළ“”, මා”, 
ම—/ —ත කළ 
ආහාර, ෙල• 
ගසන ලද ෙපා”, 
–’තර (••”) 
•’  “’පාදන

2.1.2 අ”යාක–— 2.1.29 ෙකා”එ”ය 2.1.57 —නා“

2.1.3 අ’පාර 2.1.30 ෙකා—ගම 2.1.58 –’තලම

2.1.4 බ””ල 2.1.31 ෙකා’මෙ” 2.1.59 –”——ඉ”“–

2.1.5 බටල”ද 2.1.32 ෙක–මා’ය 2.1.60  ර”ටැ ෙ”   (ර”ෙද“ගල)

2.1.6 “—ස 2.1.33 —”ණෑගල 2.1.61 ෙ—න–ර

2.1.7 ’’තල 2.1.34 —””ට 2.1.62 ’ංහ–ර (වැ•ක”ද)

2.1.8  ෙද“අ’තක–•ය 2.1.35 •රං— 2.1.63 ”ංගා”ල

2.1.9 ෙ–ව”ව 2.1.36 ක•බැ–ද 2.1.64  ත”“’මෙ”

2.1.10 ”ගන (මාෙබ’යතැ”න) 2.1.37 ——ෙ”ගඟ 2.1.65 තාරා•—ල’

2.1.11 ෙ—ඹෙගාඩ 2.1.38 ල”ෂපාන 2.1.66 ——ණාමලය

2.1.12 ද•”ල (ඉනාම”ව) 2.1.39 මාද’ෙ“ 2.1.67 “•”කා”

2.1.13 ඇ“•”“ය 2.1.40 මැදව–—ය 2.1.68 උඩවලෙ“

2.1.14 ගජ’ංහ–ර 2.1.41 මා””ඔය 2.1.69 උ—ෙවල

2.1.15 ගෙ”“”ල 2.1.42 මා”—ලම 2.1.70 උෟව —ඩාඔය 

2.1.16 ෙහාෙරා“පතාන 2.1.43 ම’ෙ’ෙගාඩ 2.1.71 ව““යාව

2.1.17 ඉපෙල–ගම 2.1.44 ම”නාරම 2.1.72 වාකෙර”

2.1.18 යාපනය 2.1.45 මාතර 2.1.73 වාල–ෙ–ෙන”

2.1.19 ජය”“ගම 2.1.46 ම–රා–ර 2.1.74  වර—

2.1.20 කලාඔය 2.1.47 ෙමාරවැව 2.1.75 •ර”ල

2.1.21 ක”ල• 2.1.48 මහව (බල”ල) 2.1.76 වැ•ක”ද

2.1.22 ක”ලා• 2.1.49 ෙන—”ෙ”•“ 2.1.77 ෙව”ල”—ල’

2.1.23 ක•””“ය 2.1.50 •වරඑ”ය 2.1.78 ෙව”ල”—ල’ 
(ව““යාව)

2.1.24  කතරගම 2.1.51 ඔ”—””ඩා” 2.1.79 වැ”ලවාය

2.1.25 මහ•වර 2.1.52 පද”පරා”ම–ර 2.1.80 ෙව’තලෙ”“

2.1.26 ක•නායක 2.1.53 පැලව’ත 2.1.81 ෙ“ය”ෙගාඩ

2.1.27 කෑග”ල 2.1.54 ෙ“””“—ව 2.1.82 ”•වම—

2.1.55 —න“” 2.1.83 යාල පල•පාන

2.4  එ” එ” “ව•ගය සඳහා “•—ත උපෙද— 
2.4.1    A  කා–ඩෙ“ එ” එ” කඳ–” සඳහා ’ය—ම අ“ ආහාර සැප•ම ෙවනම ලං”ව” ෙලස සලක• ලැෙ•. ලං”ක” 

”’” එ” එ” කඳ–ර සඳහා ’ය—ම “ව•ගය” සහ එ” “ව•ගයක ’ය—ම අ”තමය” සඳහා ලං” ඉ”’ප’ කළ 
–“ෙ“.  ලං”ක” ”’” ’ය—ම “ව•ගය” සඳහා සහ ය’ “ව•ගය” ’ය—ම අ”තමය” සඳහා ලං” ඉ”’ප’ •“මට 
අෙපාෙහාස’  –වෙහා’ ““චාරය ෙනා’”— ලං”ව” ෙලස සලක• ලැෙ•. 2.1.1 ’ට 2.1.83 ද”වා සඳහ” කඳ–ර 
එක” ෙහ– වැ•  “මාණය” සඳහා (ෙව” ෙව” වශෙය”) ලං” ඉ”’ප’ කළ හැ•ය. 

2.4.2  B කා–ඩෙ“  ය’ ෙ—වා —ථානයක එ” “ව•ගය” සඳහා සැප•ම ෙව” වශෙය” —  ලං”ව” ෙලස සලක• ලැෙ•. එ” 
“ව•ගයක ’ය—ම ආහාර අ”තමය”  සඳහා ලං”ක” ”’” ලං” ඉ”’ප’ කළ –“”. එ” “ව•ගයක ’ය—ම ආහාර  
අ”තමය” සඳහා ලං” ඉ”’ප’ •“මට ලං”ක” අෙපාෙහාස’ –වෙහා’ එම ලං”ව ““චාර ෙනා’”— ලං”ව” ෙලස 
සලක• ලැෙ•. 2.2.1 ’ට 2.2.8 ද”වා සඳහ” කඳ–” එක” ෙහ– වැ• “මාණය” සඳහා (ෙව” ෙව” වශෙය”) ලං” 
ඉ”’ප’ කළ හැ•ය. 

2.4.3.     C  කා–ඩෙ“ සඳහ” එ” එ” කඳ–”  ෙවත එ” එ” ”ය” ආහාර ව•ග සැප•ම  ෙව” ෙව” වශෙය” — ලං”ව” 
ෙලස සලක• ලැෙ•.  C  කා–ඩෙ“ එ” එ” කඳ–ර සඳහා ආහාර අ”තමය” ෙහ– අ”තම වැ• “මාණය” සඳහා ලං” 
ඉ”’ප’ •“මට ලං”ක”ව”හට අවසර ඇත. ආහාර අ”තමය”“ ”—තර ලං” •”ෙ”ඛනෙ“ සඳහ” ෙකාට ඇත. 
වැ•”ර ”—තර සඳහා ලං”ක” 11.0 ෙ’දෙ“ සඳහ” “ළ ”රකථන අංක සමග ස’බ”ධ ”ය හැක. 

වග”“ය “ව•ගය ෙකා”ෙ–’

2.5.1 ඉහත 2.1.1 ’ට 2.1.83 ද”වා (A  කා–ඩය) ප’” ’ය—ම 
අ“ ආහාර ව•ග සැප•ම එ” එ” කඳ–ර සඳහා සහ 
ඉහත 2.2.1 ’ට 2.2.8 ද”වා (B කා–ඩය) ප’” එ”  එ” 
කඳ–” සඳහා අ“ ආහාර සැප•ම. 

ෙව” ෙව” වශෙය” — “ස’පාදන ෙලස 
සලක• ලබන අතර, ෙව” ෙව” වශෙය” ලං” 
“යාව•ය, ඇග•ෙ’ ප’පා“ය ’”කර• ලැෙ•. 

2.5.2 ඉහත 2.3.1 ’ට 2.3.8 ද”වා (C  කා–ඩය) ප’” එ” එ” 
කඳ–ර සඳහා එ” එ”  ”ය” ආහාර ”” සැප•ම.

ෙව” ෙව” වශෙය” — “ස’පාදන ෙලස 
සලක• ලබන අතර, ෙව” ෙව” වශෙය” ලං” 
“යාව•ය, ඇග•’ ප’පා“ය ’” කර• ලැෙ•.

3.0  ෙ’ සඳහා උන””ව” ද”වන ලං”ක”ව” 2017.11.09 ෙව“ ”න 1500 පැය ද”වා  රාජකා“ ”නය” “ 0900 පැය 
හා 1500 පැය අතර 11.0 ෙව“ ෙ’දෙ“ සඳහ” ෙකාට ඇ“ •”නෙ““ – ලංකා –ධ හ“—ප“ කා•යාලෙ““ වැ•”ර 
ෙතාර“” ලබාගැ”ම  සහ ෙනා“ෙ” ලං” •”ෙ”ඛන ප“”ෂා කර බැ•ය හැක.

4.0 ලං”  •”ෙ”ඛන “—’ කර• ලබන සහ ලං” භාර ගැ”ම සඳහා වන කාල  සටහන පහත ’”ෙ“. 

—ථානය කා–ඩය ලං” •”ෙ”ඛන “—’ 
කර• ලබන අවසාන ”නය 

හා ෙ“ලාව 

ලං” භාර ගැ”ෙ’ අවසාන ”නය හා 
ෙ“ලාව සහ ලං” ”වෘත කර• ලබන 

”නය හා ෙ“ලාව. 

A  කා–ඩය
ඉහත 2.1.1 ’ට 2.183 ද”වා 
සඳහ” කරන ලද කඳ–”

’ය—ම අ“ 
 සලාක 

2017.11.10 ෙව“ ”න 
1500 පැය ද”වා 

ලං”  භාර ගැ”ම 2017.11.14 ෙව“ ”න 
0930 පැය ද”වා 
ලං” ”වෘත •“ම  2017.11.14 ෙව“ 
”න 10.00 පැෙ““

B  කා–ඩය
ඉහත 2.2.1 ’ට 2.2.8 ද”වා 
සඳහ” කරන ලද කඳ–”

අ“ ආහාර, 
ව•”කරණය 
කරන ලද

2017.11.10 ෙව“ ”න 
1500 පැය ද”වා 

ලං” භාරගැ”ම 2017.11.14 ෙව“ ”න  
09.30 පැය ද”වා 
ලං” ”වෘත •“ම 2017.11.14 ෙව“ 
”න 1000 පැෙ““.

C  කා–ඩය
ඉහත 2.3.1 ’ට 2.3.8 ද”වා 
සඳහ” කරන ලද කඳ–”

”ය” සලාක 2017.11.10 ෙව“ ”න 
1500 පැය ද”වා 

ලං” භාර ගැ”ම 
2017.11.14 ෙව“ ”න 9.30 පැය ද”වා 
ලං” ”වෘත •“ම. 
2017.11.14 ෙව“ ”න 10.00 පැෙ““

ලං”, ෙකාළඹ 02, මැෙ”  •”ෙ“ •“ පාෙ• අංක 31 “  ”““ –ධ හ“— •ව”  “ක” ප’ “—’ කර• ලබන කා•යාල සං–•ණෙ“  
”““ කා•යාලය ෙවත ඉ”’ප’ කළ–“  අතර ෙකාළඹ 03, බාලද”ෂ මාවෙ’ අංක 15/5 “ ”““ ආර”ෂක අමා“ාංශෙ““  
ලං”  ”වෘත කර• ලැෙ•. 
5.0  ජා“ක තරගකා“ ලං”කරණ ප“පා“ ම“” ලං” ෙමෙහයව• ලබන අතර, ”ෙ–—ය ලං”ක”ව”ට ෙ’ සඳහා ඉ”’ප’ 

•මට අවසර ෙනාමැත.
6.0 පහත සඳහ” ෙය–”තා “•ණායකය” ලං”ක”ව” ස–රා “–ය –“”. 
 6.1 ලං”ක” ෙ–—ය වශෙය” •යාප”ං— — – ලාං•ක ”ාපාරය” ”ය –“”. 
 6.2 ලං”ක” අසා“ ෙ”ඛනගත ෙනා• ’“ය –“”. 
 6.3  සමාන —වභාවෙ“ ”ාපාරවල “යැ–ෙ’ පළ–”–ද ලං”ක” ස“ව “–ය –“”.  ලං”ක” ස’බ”ධෙය” ය’ 

”•වල කා•ය සාධනය” / කා•ය සාධනය ෙනාමැ“ කම” වා•තා • එය සනාථ ෙ“ න’ ඇග•’ ප“පා“ෙ“ “ “” 
ලං” “මාණයම ෙහ– එ” ලං”ව” ෙහ– වැ• “මාණය” ““”ෙ’ප  •මට ඉඩ ඇත. 

 6.4  ලං”ක”  ස“ව “මාණව’ —ත කාමර, ගබඩා, “වාහන සහ —ත කරන ලද ’” රථ පහ”ක’ “–ය –“ අතර, එම 
පහ”ක’ ස“•—යක ෙලස නඩ’“ කර “–ය –ු“”. 

 6.5 ලං”ක” ස“ව “මාණව’ ”“ ස’ප’ “–ය –“”. 
 6.6  “•—ත ෙකා”–ා’ක” ෙවත “—නය කර• ලබන ස’—•ණ “මාණය/ ස’—•ණ ව“නාකම ”රණය •“ෙ’“ 

ඉහත 6.4 සහ 6.5 යටෙ’ සඳහ” හැ•යාව”  ””බඳව —ථාවර අමා“ ම–ඩලය ”’” ප’ කරන ලද  “ස’පාදන 
ක“•ව ”’” සලකා බල• ඇත. 

 6.7  ලං” •”ෙ”ඛනෙ“ (ලං” ද’ත ප—කාෙ“) ෙය–”තාවය සහ ”””ක’ “•ණායකය” ”—තරා’මකව සඳහ” 
ෙකාට ඇත. 

7.0 11.0 වන ෙ’දෙ“ සඳහ” කා•යාලය ෙව“” “ල“ ග• ලබන ආකෘ“වල ලං” ඉ”’ප’ කළ –“”. 
 7.1  “” ”ටපත හා අ• ”ටපත•” –’ ලං” 11.0 ෙ’දෙ“ සඳහ” •”නය ෙවත •යාප”ං— තැපැ” ම“” එ•ම 

ෙහ– අ“” ෙගනැ”’ භාර“ම ’”කළ හැ•ය. එෙ— නැතෙහා’ 4 වන ෙ’දෙ“ සඳහ”  ලං” භාරග”නා අවසාන 
”නය හා ෙ“ලාවට ෙපර ඒ සඳහා තබා ඇ“ ෙට”ඩ• ෙප”“ෙ“ බහා•ය හැක. “මාද • ලැෙබන ලං” ““”ෙ’ප 
කර• ලැෙ•. 11.0 ෙව“ ෙ’දෙ“ සඳහ” •”නෙ““ එම අව—ථාවට ––ග•කව පැ“ණ ’”මට කැමැ’ත” ද”වන 
ලං”ක”ව” ෙහ– ඔ–”ෙ” “ෙය–“තය” ඉ”’ෙ“ ලං” ”වෘත කර• ලැෙ•. 

 8.0 ලං”, 2018 අෙ”” 30 ෙව“ ”න ද”වා වලං• ”ය –“”. 
 9.0  ලං” සමග, 2018 මැ” 28 ෙව“ ”න ද”වා වලං• ලං” ඇපකරය” අ“ණා එ”ය –“”. ලං” ඇපකරය සහ 

ලං” ලබාගැ”ෙ’ “කාශය  ආර”ෂක අමා“ාංශෙ“ ෙ”ක’ න“” ලං” •”ෙ”ඛනෙ“ (ඇ““’ D)  ලබා“ ඇ“ 
ව“නාකම  සඳහා ”ය –“ අතර,  iv  ෙකාටෙ— ලබා“  ඇ“ “•—ත ආකෘ“ෙ“ ”ය –“”. 

10.0 ලං”ක” ”’” අව“ ”ට“ “’පාදකය”ෙ” බලය පවරා “ෙ’  සහ“ක ඉ”’ප’ කළ –“ ෙ“. 
 10.1  ආර”ෂක අමා“ාංශෙ“ ආහාර “ස’පාදන  හා අ””ෂණ ඒකකෙ“ බලධා’” ”’” ඉ”ලා ’“න ”ට“ ලං”ක” 

”’” සා’පල ඉ”’ප’ කළ –“”.  ඒ සඳහා  “යම කර• ලබන ”නය  හා ෙ“ලාවට “ථම සා’පල ඉ”’ප’ 
කර”නට ලං”ක” අෙපාෙහාස’ –වෙහා’ අ—ළ ලං”ව ““”ෙ’ප කර• ලැෙ•. 

 10.2  —•ව ලං” –—•ම” 2017.10.30 ෙව“ ”න  10.00 පැෙ““ ෙකාළඹ 03, බාලද”ෂ මාවෙ’ අංක 15/5 “ ”““  
ආර”ෂක අමා“ාංශෙ“ 3 වන මහෙ” “ධාන “වණාගාරෙ““  පැවැ’ෙ“. 

11.0 ඉහත සඳහ” •”නය න’ : 
•”නය   :  සැප–’ හා “වාහන අ–”ෂ කා•යාලය,
    –ධ හ“— ”ල—ථානය, ද—“ ෙගාඩනැ“”ල, 
    ගා— “වෙ—ර ෙටරසය,  ෙකාළඹ 03.
”රකථන අංක  :  0112302569, 011-2302568, ෆැ”—  : 011-2302569
ඊෙ’”   :   dtesandt@army.lk 

සභාප“,
අමා“ ම–ඩලය ”’” ෙත–රාග”නා ලද 

“ස’පාදන ක“•ව. 
2017.10.21   
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2.2.1 පනාෙගාඩ (i)  එළව” 2.3.1 පනාෙගාඩ 

”ය” ආහාර 
අ”තමය” 

(අ”ත’ 175 
”) 

2.2.2 අ•රාධ–ර (ii)  පළ“” 2.3.2 අ•රාධ–ර
2.2.3 ““ර”ෙගාඩ (iii)  මා” 2.3.3 ““ර”ෙගාඩ
2.2.4 ක”කස”“ෙ• (iv)  ම— ව•ග / —තකල ආහාර 2.3.4 ක”කස”“ෙ•

2.2.5 “ල““ (v)  ෙල•ගසන ලද ෙපා” 2.3.5 “ල““
2.2.6 •”ෙනා–—ය (vi)  –’තර - ••” 2.3.6 •”ෙනා–—ය
2.2.7 ”යතලාව (vii)  •’ “’පාදන 2.3.7 ”යතලාව
2.2.8 ෙකාළඹ (viii)   C0 3 තණෙකාළ 2.3.8 ෙකාළඹ

2018 ව•ෂය සඳහා – ලංකා –ධ හ“—ව ෙවත ”ය” සලාක, අ“ සලාක සහ 
සක— කළ ආහාර සැප•ම සඳහා සැප–’ක”ව” ෙත–රාප’ කර ගැ”ම


