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මාගේ අංකය :- DI/PRO/02/10/2022                                                                                  

       

     

ලංසු සෙහා ආරාධනය (IFB) 

රජයේ ප්රවෘත්ති යෙපාර්තයේන්තුව  

ආහාරපාන සැපයීම සඳහා මිල ගණන්ත කැඳවීම - 2023  

 

රජගේ ප්රවෘත්ති ගෙපාර්තගේන්තුව මගින්ත සංවිධානය කරනු ලබන මාධය සාකච්ඡා,  සේමන්තරණ හා වැඩමුළු 

සඳහා ආහාරපාන සැපයීමට සුදුසුකේලත්ත ලංසුකරුවන්තගෙන්ත 2022.12.27 දින ප.ව. 2.00 ෙක්වා මුද්රා තබන ලෙ 

ලංසු කැඳවනු ලැගේ.  

02. ගේ සඳහා රු. 1,000.00 ක ආපසු ගනාගෙවනු ලබන තැන්තපත්ත මුෙලක් රජගේ ප්රවෘත්ති ගෙපාර්තගේන්තුගේ 

සරප් ගවත ගෙවා ලබාෙන්තනා රිසිට්පතක් ප්රසේපාෙන අංශයට ඉදිරිපත්ත කිරීගමන්ත පසුව ලංසු ලියකියවිලි 

2022.12.06 දින සිට 2022.12.26 දින ප.ව 3.00 ෙක්වා කාර්යාල ගේලාවන්ත ුලදී ලබාෙත හැක. 

03. ලංසු ලියකියවිලි කාර්යාල ගවලාවන්ත ුලදී ගනාමිලගේ පරීක්ෂා කළ හැකිය.  

04.ගේ සඳහා වන පූර්ව ලංසු රැසවීම 2022.12.14  දින ගප.ව. 10.00 ට පැවැත්තගේ. 

05. මුද්රා තබන ලෙ ලංසු ලියාපදිංචි තැපෑගලන්ත අංක 163, කිරුලපන මාවත, ගපාලගහවන්තගොඩ, ගකාළඹ 05 

ලිපිනයට එීම ගහෝ එම ලිපිනගේම ගිණුේ අංශගේ තබා ඇි ගටන්තඩර් ගපට්ියට ගෙනවිත්ත බහාලීම 2022.12.27  

දින ප.ව 2.00 ට ගපර සිදුකළ යුුය. ලංසු විවෘත කිරීම 2022.12.27 දින ප.ව 2.00 ට සිදු කරනු ලැගේ.  

06. මිල ෙණන්ත බහාලන කවරගේ වේ ගකළවගර් “ආහාරපාන සැපයීම සඳහා මිලගණන්ත” ගලස සෙහන්ත කළ 

යුුගේ. 

 

 

දිනිත්ත චින්තතක කරුණාරත්තන 

රජගේ ප්රවෘත්ති අධයක්ෂ ජනරාල  

රජගේ ප්රවෘත්ති ගෙපාර්තගේන්තුව 

 

දුරකථන අංකය :- 011 2512332 

ෆැක්සව අංකය     :- 011 2514286 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 
 

 

 

 

                   උපයලඛණ අංක 02 

2023 වර්ෂය සඳහා යකටි ආහාරපාන හා ප්රධාන ආහාරපාන සැපයීමට අොල යකාන්තයේසි 

 

1. ගතාරාෙනු ලබන ආහාර සැපයුේකරු විසින්ත රජගේ ප්රවෘත්ති ගෙපාර්තගේන්තුව ගවත ගිවිසෙත්ත මිළට, ගකාන්තරාත්ත 

කාලය ුළ (වසරක කාලයකට) අොළ ආහාරපාන සැපයිය යුු අතර සපයනු ලබන ආහාරපාන වල ගුණාත්තමක 

හා ප්රමාණාත්තමක බව ඉතා සුටුොයක ඉහළ මට්ටමකින්ත තබාෙත යුුය. 

 

2. ආහාරපාන ගකි ෙැනුේදීමකින්ත සැපයිය යුුය. ( ගකි ආහාරපාන පැය 2 ක් හා දිවා ආහාර පැය 4 ක්) ආහාර 

සැපයීගේදී එක් එක් සැපයීමට අොළව ආහාර භාරදීගේ ගලඛනයක් ඉදිරිපත්ත කළ යුු අතර එම ඇණවුම නියමිත 

ප්රමාණ වලින්ත භාරෙත්ත බවට ගෙපාර්තගේන්තුගේ අොල අංශ ප්රධානී ලවා සහික කළ යුුයි. 

 

3. ආහාර පිළිගයළ කරන මුළුතැන්තගෙයි සිට ගෙපාර්තගේන්තුවට ආහාර ප්රවාහනය කිරීගේදී ඒ සෙහා උචිත බහාලුේ 

භාවිතා කළ යුුයි.  

 

4. සැපයුේකරු විසින්ත ආහාරපාන පිළිෙැන්තීගේ උපකරණ (පිෙන්ත-ගපෝසිගලන්ත/කඩොසි, ගකෝප්ප- 

ගපෝසිගලන්ත/ප්ලාසවික්/කඩොසි , ීදුරු , හැදි , බුගෆව උපාංෙ , අත්තපිසවනා - කඩොසි ආදිය) තමා විසින්තම ප්රමාණවත්ත 

පරිදි සැපයිය යුුය. ගමහිදී පළුදු ගනාවූ පිරිසිදු උපකරණ සැපයීමට සැපයුේකරු වෙබලාෙත යුුය. 

 

5. ආහාරපාන සපයන විට සුදුසු ඇදුමින්ත සැරසුනු ආහාර පිළිෙැන්තීම පිළිබෙ පළපුරුද්ෙ සහිත ගසවවකගයකු ඒ සමෙ 

පැමිණිය යුු අතර කටයුු අවසන්ත වනගතක් අවශය ගසවවා සැපයිය යුුය. එක් එක් අවසවථාගේ ලබාගෙන ඇණවුේ 

ප්රමාණයන්ත අනුව ප්රමාණවත්ත ගසවවක පිරිසක් ගයදීම සැපයුේ කරුගේ වෙකීම ගේ. 

 

6. ගසවවය සපයන අතරුර පිළිෙන්තවන උපකරණ වලට වන කිසියේ හානියක් ගහෝ ආපොවක් පිළිබෙ වෙකීම ආහාර 

සැපයුේකරු විසින්ත ෙැරිය යුු අතර කිසිදු තත්තවයක් යටගත්ත ගෙපාර්තගේන්තුව විසින්ත එම වෙකීම ෙරනු ගනාලැගේ. 

 

7. ආහාර පිළිගයල කරන මුළුතැන්තගෙය සෙහා නිකුත්තකරන ලෙ මහජන ගසෞඛය පරීක්ෂණ සහිකගේ හා වයාපාර 

ලියාපදිංචි කිරීගේ සහිකගේ සහික කරන ලෙ පිටපතක්  ලංසුව සමෙ ඉදිරිපත්ත කළ යුුය. 

 

8. සපයනු ලබන ආහාර සෙහා එකුකිරීගේ අෙය මත බදු අය කරයි නේ ඊට අොල එකුකිරීගේ අෙය මත බදු 

ලියාපදිංචි සහිකගේ සහික කරන ලෙ පිටපතක්ෙ ඉදිරිපත්ත කළ යුුය. 

 

9. ආහාර සැපයීමට අොළ බිලපත්ත මාසිකව ඉදිරිපත්ත කළ යුු අතර ඔබ විසින්ත සපයන ලෙ ගසවවාගේ හා ආහාරපාන 

වල ගුණාත්තමකභාවය පිළිබෙ ඇෙයීගමන්ත පසු ගෙීේ සිදුකරනු ලැගේ. 

 

10. සපයනු ලබන ආහාරපාන හා ගසවවාව උපරිම ගුණාත්තමක භාවයකින්ත ගකාන්තරාත්ත කාලය පුරා අඛණ්ඩව සැපයිය 

යුු අතර එය ගෙපාර්තගේන්තුව විසින්ත නිිපතා පරීක්ෂාවට ලක්කරනු ලැගේ. එහි කිසියේ ගෙෝෂයක් ගහෝ 

ගුණාත්තමකභාවගේ අඩුවක් ගහෝ පැවුනගහාත්ත ඉදිරි ගකාන්තරාත්ත කාලය සෙහා ගසවවය ලබා ෙැනීම අත්තහිටුීමට 

ගෙපාර්තගේන්තුව ගවත පූර්ණ බලය හිමිගේ. 

 

11. මිල ෙණන්ත පිළිෙැනීම පිළිබෙ තීරණය ගෙපාර්තගේන්තුව සුගේ. 

 

12. ආහාරපාන සැපයීම සෙහා සැපයුේකරු විසින්ත එළඹී ඇි ගවනත්ත ආහාර සැපයීගේ (ෙැනට ක්රියාත්තමක හා  2021 

වර්ෂය ුලදී අවසාන වූ ) ගකාන්තරාත්ත පිළිබෙ ගතාරුරු, අොළ ආයතන එම ගසවවාව ඔබ ගවින්ත ලබාෙත්ත/ ලබා 

ෙන්තනා බවට තහවුරුකිරීගේ ලිපි සමෙ පහත ආකෘිය මගින්ත ෙැක්විය යුුයි. 
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අංකය යසේවාොයක ආයතනයේ නම දුරකතන අංකය 
යකාන්තරාත්ත 

කාලසීමාව 

යකාන්තරාත්තුයේ 

මාසික වටිනාකම 
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     උපගලඛණ අංක 03 

 

යකටි ආහාර හා දිවා ආහාර සැපයීමට මිලගණන්ත යලඛනය - 2023 

01. ලංසුකරුගේ / සමාෙගේ නම 

...................................................................................................................................................................... 

 

02. ලිපිනය 

......................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................... 

 

03. දුරකතන අංකය  : .......................................... 

04. ෆැක්සව අංකය     :  .......................................... 

05. මිල ෙණන්ත ලැයිසවුව (අොලගේ නේ වැට් ඇුළත්තව) 

Set – 1         Refreshment 

Index 
no 

Item 
Unite Price 

When Supply Items 
Between 0 - 50 

When Supply Items 
Between 51 - 100 

When Supply Items 
Over 101 

01 Roll  (Vegetable) 
   

02 Roll  (Fish)    

03 Roll  (Egg)    

04 Cutlet  (Vegetable)    

05 Cutlet  (Fish/Egg)    

06 Pattis  (Vegetable)    

07 Pattis  (Fish/Egg)    

08 Fish Bun    

09 
Sandwich – 2 pieces (Vegetable) 

   

10 
Sandwich – 2 pieces (Cheese) 

   

11 Sandwich – 2 pieces (Egg)    

12 Butter Cake (2 ¼ , 1 ¼ , 1 ¾ ) 
   

13 Chocolate Cake (2 ¼ , 1 ¼ ,   1 ¾ ) 
   

14 Pastry (Chicken) 
   

15 Pastry (Fish) 
   

16 Pastry (Vegetable) 
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17 Wade   (Ulundu)  
   

18 Wade (Dhal) 
   

19 Banana - Kolikuttu 
   

20 Banana - Ambul 
   

21 Banana - Anamalu 
   

22 Ginger Plain Tea 
   

23 Milk Tea 
   

24 Nescafe (hot) 
   

25 Milo (hot)    

26 Milk Packet (180 ml)    

27 Milo Packet (180 ml)    

28 Thala Kerali    

Set – 2      Special    Refreshment 

Index 
no 

Item Name 

Unite Price 

When Supply Items 
Between 00- 50 

When Supply Items 
Between 51 - 100 

When Supply Items 
Over 101 

01 Kiribath (2 ½, 2 ½, 1) With 
Lunumiris 

   

02 Konda Keum (ගකාණ්ඩ කැවුේ) 
 

  

03 Mun Keum (මං කැවුේ)    

04 Kokis (ගකාකිසව)    

05 Kurakkan Helapa (කුරක්කන්ත හැලප)    

06 Spring Roll (Vegetable)    

07 Spring Roll (Fish)    

08 Spring Roll (Chicken)    

09 Ice Coffee 
   

10 Hopper with Lunumiris 
   

11 Wandu (වන්තඩු) 
   

12 Lawariya (ලැවරියා) 
   

13 Aluva (අලුවා) 
   

14. Welithalapa (වැලිතලප) 
   

14 
Plate of Fresh Fruit (Papaya Cubes 
5, Kolikuttu 1, Grapes 4, Apple ¼) 
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Set – 3         Lunch Packet 

Index 
no 

 

 

item 
Unit Price 

When Supply 
Items Between 

00- 50 

When Supply 
Items Between 

51 - 100 

When Supply 
Items Over 101 

01 Vegetarian Steam Rice  
2 Vegetables 
Potato - Tempered / Dhal curry 
Vegetable salad 
Papadam / Chili Temperd 

   

02 Fish Steam Rice  
Fish Curry/deviled/Ambulthiyal 
2 Vegetables 
Potato / Dhal curry 
Vegetable salad 

   

03 Chicken Steam Rice  
Chicken curry/Deviled/Kuruma 
2 Vegetables 
Potato / Dhal curry 
Vegetable salad 

   

04 Vegetarian Fried Rice  (Vegetable) 
Mushroom – Tempered 
Potato / Dhal (curry / 
Tempered) 
Brinjal Moju/ Ambarella 
/Mango Curry 
Vegetable salad 
Chili paste 

   

05 Fish Fried Rice  (Fish) 
Fish - curry/Deviled 
Potato - Tempered / Dhal - 
curry 
Vegetable salad 
Brinjal Moju / Ambarella 
/Mango Curry 
Chili paste 

   

06 Chicken Fried Rice  (Chicken) 
Chicken- Deviled/ kuruma 
Dhal curry/ Potato Tempered 
Vegetable salad 
Brinjal Moju/ Ambarella 
/Mango Curry 
Chili paste 

   

07 Dessert Ice Cream cup (Specify weight) 
   

08 
Dessert Yogurt Cup (Specify weight) 
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Set – 4        Break Fast / Dinner (Packet) 

Index 
no 

item 

Unit Price 

When Supply 
Items Between 

00- 50 

When Supply 
Items Between 

51 - 100 

When Supply 
Items  

Over 100 

01 
String Hoppers 20       
Pol Sambal                             Packet 
Kiri malu (Fish Gravy) 

   

02 
String Hoppers 20 
Pol Sambal                             Packet 
Dhal / Potato (gravy) 

   

03 
Bread ½ 
Dhal Gravy                              Packet 
Sini Sambal 

   

Set – 5        Lunch Buffet 

Index 
no 

item 
Unite Price 

When Supply 
Items Between 

00- 50 

When Supply 
Items Between 

51 - 100 

When Supply 
Items  

Over 100 
01 Steam Rice  

Chicken curry/Deviled/kuruma 
Fish Curry/deviled/Ambulthiyal 
2 Vegetables 
Potato / Dhal curry/ Tempered 
Vegetable salad 
Cutlet  
Papadam 

   

02 Fried Rice   
Chicken- Deviled/ kuruma 
Fish Curry/deviled 
2 Vegetables 
Vegetable salad 
Cutlet /Papadam 
Potato / Dhal curry/ Tempered 
Brinjal Moju 
Chili paste 

   

03 Dessert 
      

Ice Cream    

Watalappan    

Caramel Pudding    

Fresh Fruits (3 Items) 
1. Pineapple, Papaya, and       

Banana (Kolikuttu) 

   

  2.  Water melon, Apple, 
and Banana (Kolikuttu) 
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06. ගසවවා ොසවුව ප්රිශතයක් ගලස :- ...................................... (ගසවවා සැපයීගේදී පමණක්) 

07. බදු ලියාපදිංචි අංකය (අොලගේ නේ) :- .............................................. 

08. ඔබ ආයතනගේ සිට ගමම ගෙපාර්තගේන්තුවට ඇි දුර ෙළ වශගයන්ත :- .................... 

09. විගශවෂ කරුණු :- 

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................... . 

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................ ..............

...................................................................................................................................................................... 

 

 

ඉහත සඳහන්ත කළ මිල ෙණන්ත වලට අනුව 2023 වර්ෂය ුළ ඔබගේ ෙැනුේදීමට අනුව ගකි ආහාරපාන 
හා ප්රධාන ආහාර ගේල ලබා දීමට එකඟ ගවමි. අපගේ මුළුතැන්තගෙය සඳහා මහජන ගසෞඛය පරීක්ෂක 
විසින්ත නිකුත්ත කරන ලෙ සහිකය ගේ සමෙ ඉදිරිපත්ත කරමි. 
 
 

ලංසු කරුගේ අත්තසන       ............................. 
 
...............................................       දිනය 
  
නම:-         මුද්රාව :-  

 


