
දකුණු පළාත් සභාව 
2021 වර්ෂය සඳහා සැපයුම්කරුවන් සහ ෙකොන්තාත්කරුවන් ලියාපදිංචි කිරීම. 

2021 වර්ෂය සඳහා දකුණු පළාත් සභාෙව් සියලුම අමාත්යාංශ/ ෙදපාර්තෙම්න්තු/ ආයතනවලට අවශ්ය, දව්ය, 
උපකරණ සහ ෙසේවාවන් සැපයීම හා ඉදිකිරීම් සඳහා ලියාපදිංචි වීමට කැමැති රාජ්ය සංස්ථා/ රජයට පවරාගත් ෙවළඳ 
ආයතන/ ෙපෞද්ගලික ව්යාපාර/ සැපයුම්කරුවන්/ නිෂ්පාදකයින් /ෙබදාහරින්නන් සහ ඉදිකිරීම් වැඩ සඳහා 
ෙකොන්තාත්කරුවන්ෙගන් අයදුම්පත් කැඳවනු ලැෙබ්. 
 01). ෙකොන්තාත්කරුවන් ලියාපදිංචි කිරීම. 

 
සුදුසුකම්  
I). දකුණු පළා ෙත් ස්ථිර පදිංචි ෙකොන්තාත්කරුවන්ට සහ පළාත තුළ ස්වකීය ව්යාපාර ෙහෝ ශාඛා ආයතන 
පවත්වාෙගන යන ෙකොන්තාත්කරුවන්ට ෙකොන්තාත් සඳහා ලියාපදිංචි විය හැකි අතර “ඉදිකිරීම් සඳහා සෑම 
ෙකොන්තාත්කරුෙවක්ම ඉදිකිරීම් කර්මාන්ත සංවර්ධන අධිකාරිය(CIDA)” ආයතනෙය් ලියාපදිංචි වී සිටිය 
යුතුය.(අයදුම්පතය සමග ලියාපදිංචි සහතිකෙය් පිටපතක් ඉදිරිපත් කළ යුතුය.) 

  
02). සැපයුම්කරුවන් ලියාපදිංචි කිරීම. 

 
සුදුසුකම්  
I.)  2021 වර්ෂය සදහා දකුණු පළාත් සභාෙව් රාජ්ය ආයතන සඳහා දව්ය, උපකරණ , සැපයුම් හා ෙසේවාවන් 
සැපයීම සඳහා ව්යාපාර පවත්වාෙගන යන සැපයුම්කරුවන්ට ඒ සඳහා ලියාපදිංචි විය හැකි අතර, ව්යාපාරය 
ලියාපදිංචිකර තිබිය යුතුය. (අයදුම්පතය සමග ව්යාපාර නාම ලියාපදිංචි සහතිකෙය් පිටපතක් ඉදිරිපත් කළ 
යුතුය.) 
 
II.) ඔබ ෙග් ව්යාපාරය පවත්වාෙගන යාම සඳහා තිබිය යුතු විෙශේෂ බලපතයක් ෙහෝ අවසර පතයක් ෙව් නම්, 
එම බලපතය, අවසර පතය ෙහෝ ලියාපදිංචි සහතිකය අයදුම්පතය සමග ඉදිරිපත් කළ යුතුය. 
 
III.) ආපන ශාලා පවත්වාෙගන යාම සඳහා මහ නගර සභා බල පෙද්ශයක නම්, ආහාර පනතට අනුකූලව 
කටයුතු කරන බවට මහජන ෙසෞඛ්ය පරීක්ෂක ෙග් සහතිකය ද, පාෙද්ශීය සභා බල පෙද්ශයක නම් ෙසෞඛ්ය 
ෛවද්ය නිලධාරී ෙග් සහතිකය ද තිබිය යුතුය. (අයදුම්පතය සමග පිටපතක් ඉදිරිපත් කළ යුතුය) 
 
IV). සැපයුම් හා ෙසේවා ඇණවුම් සැපයීමට අවශ්ය මූල්යමය හා අෙනකුත් හැකියාවන් ඇති බවට ලිඛිත සාක්ෂි 
සැපයිය යුතුය. 
 
V.)  වැට් බදු ෙගවීම සඳහා ලියාපදිංචි වී ඇත්නම්, ඊට අදාළ ලියකියවිලිවල පිටපත් ඉදිරිපත් කළ යුතුය. 
 
VI) දැනට ලියාපදිංචි සැපයුම්කරුවන් සඳහා ඉහත සහතිකවල පිටපත් ඉදිරිපත් කිරීම අවශ්ය ෙනොවන අතර,  
දැනට ලියාපදිංචි සැපයුම්කරුවන් ෙවනුෙවන් ඇති අයදුම්පත හා මුදල් ෙගවූ ලදුපෙතහි මුල් පිටපත පමණක්       
ඉදිරිපත් කිරීම පමාණවත් ෙව්. 
 

  03.) අයදුම්කිරීම හා ලියාපදිංචි කිරීම. 
I.) නිසි පරිදි  සකස් කරන ලද අයදුම්පත්  2020.09.23 දින සිට 2020.12.10 දින දක්වා දකුණු පළාත් පධාන 
ෙල්කම් කාර්යාලයට භාරදිය යුතුය. එක් ව්යාපාරයක්/ ආයතනයක් සඳහා එක් අයදුම්පතක් පමණක් 
ඉදිරිපත්කළ යුතු අතර එක් අයදුම්පතයක් මගින් අයිතම ඕනෑම පමාණයක් ඉදිරිපත්කළ හැකිය. එක් 
අයිතමයක් සඳහා ලියාපදිංචි ගාස්තු රු: 300/- ක් බැගින් ෙගවිය යුතු අතර, එය පධාන ෙල්කම්, දකුණු පළාත 
නමින්, පධාන ෙල්කම් කාර්යාලෙය් සරප් ෙවත ෙහෝ දකුණු පළාත තුළ පිහිටි ඕනෑම පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
කාර්යාලයකට ෙහෝ දකුණු පළාත් සභාවට අයත් අමාත්යාංශ ෙහෝ ෙදපාර්තෙම්න්තුවකට (දකුණු පළාත් සභාව 
නමින් ලදුපතක් නිකුත් කළ හැකි රජෙය් පළාත් සභා ආයතනයකට)  ෙගවා,  ලදුපතක් ලබා ගත යුතුය. එම 
ලදුපෙතහි මුල් පිටපත අයදුම්පතය සමග එවිය යුතුය. නැතෙහොත් ලියාපදිංචි ගාස්තු, පධාන ෙල්කම් නමින් 
ලංකා බැංකුව, ගාල්ල, ෙකොටුව ශාඛාෙවහි ඇති ගිණුම් අංක 1587305 දරණ ගිණුමට බැරකර රිසිට් පත 
අයදුම්පතය සමග එවිය යුතුය. 
 



 
II.) ෙකොන්තාත්කරුවන් සඳහා ලියාපදිංචි ගාස්තු පහත පරිදි ෙගවිය යුතුය.   

 (අ)  ෙකොන්තාත් සහ ඉදිකිරීම් සදහා අවශ්ය CIDA ලියාපදිංචි හා ලියාපදිංචි ගාස්තු පමාණයන් ; 
         1. රු: මිලියන 02 ට අඩු ෙකොන්තාත් සඳහා  (C 9 සහ C 8 ) - රු: 1,000.00        
         2. රු: මිලියන 02 සිට රු : මිලියන 05 දක්වා (C 8 සහ C 7) - රු: 1,000.00             
         3. රු: මිලියන 05 සිට රු: මිලියන 10 දක්වා (C 7 සහ C 6) - රු: 2,000.00        
         4. රු: මිලියන 10 සිට රු: මිලියන 20 දක්වා (C 6 සහ C 5) - රු: 2,000.00   

            (ආ) ෙමයට අමතරව ඉදිකිරීම් හා  ෙකොන්තාත් ෙසේවා අයිතමයක් සඳහා රු:300/- බැගින් ෙගවිය යුතුය. 
            

III.) sr.sys.lk යන ෙවබ් අඩවියට පිවිසීෙමන්, 2021 සැපයුම්කරුවන් හා ෙකොන්තාත්කරුවන් ලියාපදිංචිය 
පිළිබඳ අයදුම්කරුවන්ට අවශ්ය ෙතොරතුරු හා අයදුම්පතය ලබා ගැනීමට සහ  online කමය ඔස්ෙසේ ද 
ලියාපදිංචි විය හැකිය.  

           
IV.) අයදුම්පත 2020.12.10 වැනි දින ප:ව: 3.00 ට ෙපර ලැෙබන ෙසේ ලියාපදිංචි තැපෑෙලන් ගණකාධිකාරී              
(සැපයුම්), පධාන ෙල්කම් කාර්යාලය, එස්.එච් දහනායක මාවත, ගාල්ල යන ලිපිනයට එවීම ෙහෝඅතින් 
ෙගනැවිත් ගණකාධිකාරී (සැපයුම්) ෙවත භාර දීම ෙහෝ කළ හැකි අතර sr.sys.lk යන ෙවබ් අඩවියට 
පිවිසීෙමන් online කමයට ද ලියාපදිංචි විය හැකිය. 

 
V.) අයදුම්පත් බහාලන කවරෙය් ඉහළ වම් ෙකළවෙර් “2021 සැපයුම්කරුවන්/ ෙකොන්තාත්කරුවන්    
ලියාපදිංචි කිරීම” යනුෙවන් සදහන් කළ යුතුය.                                                                                         

ෙවනත් ෙකොන්ෙද්සි :- 
01. මිල ගණන් කැඳවීම, ලියාපදිංචි වූ සැපයුම්කරුවන්ෙගන් සහ ෙකොන්තාත්කරුවන්ෙගන් කරනු ලබන අතර 

දකුණු පළාත් සභාෙව් අවශ්යතාවය අනුව ලියාපදිංචි ෙනොවූ සැපයුම්කරුවන්ෙගන්/ ෙකොන්තාත්කරුවන්ෙගන් 
මිල ගණන් කැඳවීෙම් අයිතිය දකුණු පළාත් පධාන ෙල්කම් සතුෙව්. 
 

02. ලියාපදිංචිය සඳහා ඉදිරිපත් ෙකෙරන අයදුම්පතය සලකා බලා සැපයුම්කරුවන් සහ ෙකොන්තාත්කරුවන් 
ෙවත ඇති හැකියාවන් සහ සුදුසුකම් මත පමණක් එකී  අයදුම්කරුවන් ලියාපදිංචි කිරීෙම් අයිතිය හා ෙහේතූන් 
ෙනො දන්වා පතික්ෙෂේප කිරීෙම් අයිතිය දකුණු පළාත් පධාන ෙල්කම් සතුය.  

 
03. ලියාපදිංචිකර ගන්නා සියලුම සැපයුම්කරුවන්ට/ ෙකොන්තාත්කරුවන්ට ලියාපදිංචි කළ බව ලිඛිතව දැනුම් 

ෙදනු ලැෙබ්. 
 

04. යම් සැපයුම්කරුෙවකු ෙග්/ ෙකොන්තාත්කරුෙවකු ෙග් ෙසේවය සැපයීම පිළිගත ෙනො හැකි මට්ටමට දුර්වල 
තත්ත්වයක පවතින්ෙන් නම් ෙහෝ සැපයුම්/ ෙකොන්තාත් කටයුතු කිරීෙම් දී යම් වංචාසහගත කියාවක් ෙහෝ 
අකමිකතාවයක ෙයදුන බවට තහවුරු වුවෙහොත්, එම ආයතන අසාධු ෙල්ඛනයට ඇතුළත්ෙකොට, මින් 
ඉදිරියට සැපයුම්කරුවකු/ ෙකොන්තාත්කරුෙවකු ෙලස පිළිෙනොගැනීමට  කටයුතු කළ හැකිය. ඒ පිළිබඳ වූ 
පූර්ණ අයිතිය දකුණු පළාත් පධාන ෙල්කම් සතු වන්ෙන්ය. 

 
05. ව්යාජ ලියවිලි ඉදිරිපත් කරමින් භාණ්ඩ සැපයීමක් සඳහා ෙහෝ ෙසේවාවන් සඳහා ලියාපදිංචිවන ආයතන ෙහෝ 

පුද්ගලයින් සම්බන්ධෙයන් දැඩි නීතිමය පියවර ගැනීමට කටයුතු කරනු ලැෙබ්. 
 

06. සියලුම අයදුම්කරුවන් ෙග් සුදුසුකම්, හැකියාවන් හා ෙයෝග්යතාවයන් පිළිබඳව පරික්ෂාවට ලක්කිරීෙමන් 
අනතුරුව, ලියාපදිංචිය සිදු කරන  බව කාරුණිකව සලකන්න. 

 
07. ලියාපදිංචි කිරීෙම් කටයුතු සම්බන්ධෙයන් යම් පැහැදිලි කිරීමක් ෙවෙතොත්, 091- 4946368/ 091- 4944016/ 

091- 4119011 දුරකථන අංක ඇමතීෙමන් හා procurementplan1@gmail.com යන විද ත් තැපෑල මගින් 
විස්තර ලබා ගත හැකිය. 

    
ආර්.සී ද ෙසොයිසා 
පධාන ෙල්කම්,    
පධාන ෙල්කම් කාර්යාලය,    
එස්.එච් දහනායක මාවත,        
ගාල්ල. 
දිනය :- 2020.09.22            



          
                                                                                 


