
දකුණු පළාත් සභාව 

දකුණු පළාත් ප්රධාා  ේකම්  මා්යාායා  

යංසු සඳහා ආරාධා ාවයි 
 

දකුණු ඳළත් ප්රධන ේකම්  ම්යායා ේනනුේන්  ප්රධන ේකම්  ප්රස් ඳදන මිටුවේ  සාඳි  ිසින්  
ඳහත සහ් මර ඇි  ේමෝ ත්රත් සහ නිපුණත පූ්යණ සහ සුදුසුම්  සහිත යංසුමරුන්  ේනි ්   ේන්  
ේන්  නශේා්  මුද්ර තබන යද යංසුඳත් මනනු යේේ. 
 

අනු 

අංමා 
ේමොන්ත්රාත්වේේන  ම ේමොන්ත්රාත් අංමා 

ප්රමා  පත්ර ුදදය 

(රු:)මිලිා  

 CIDA 
මාණ්ඩා 

යංසු 

සුරක්ෂ ා 

(රු:) 

ආපසු 

ේ ොේෙව  

ොස්වේව 
(රු:) 

01 

මළමනමරණ 
සංන්යධන පුහුණු 
ආාතනේේ ින මහක 
ේ ොඩනගිකය 
ඉදිකිරීම.  
(2 අදිාර) 

SP/CS/NCB/21/01 21.1 C6/ C5 200,000.00 4,000.00 

02 
යබුදූන B – 6 රජේේ 
නිනසා අළුත්නඩිා 
කිරීම. 

SP/CS/NCB/21/04 4.0 C8/ C7 50,000.00 2,000.00 

03 
යබුදූන C – 4 රජේේ 
නිනසා අළුත්නඩිා 
කිරීම. 

SP/CS/NCB/21/02 3.6 C8/ C7 45,000.00 2,000.00 

04 

යබුදූන C7-U1, C7-
U2, C7-L1, C7-L2 
ේදමහක නිය 
නිනසා අළුත්නඩිා 
කිරීම. 

SP/CS/NCB/21/03 2.4 C8/ C7 30,000.00 2,000.00 

05 

දිසත්රික් ඉ ඉංනේේ් රු 
(ේ ොඩනගිලි)මතර 
ම්යායේේ 
ඉදිකිරි් (2 අදිාර) 

SP/CS/NCB/21/05 20.7 C6/ C5 200,000.00 4000.00 

 
2. ජි ම තරඟමරී යංසු ඳටිඳටිා මත යංසු ඉදිරිඳත් මළ යුතුා. ේමෝ ත්රත් ප්රදනේේ ී  සුදුසුම්  යබන 
ස්යථම යංසුමරුන්  අසදු ේකඛන ත ේනොිසා යුතු අතර “ CIDA” ඉහත මණ්ඩ ාටේත් ලිාඳදිංචි වී 
ිනටිා යුතුා.  
 
3. මුදක අමතංශ රේකඛ අංම 0422016(iii) හ 2021.02.18 දින අනුන ේමම ප්රස් ඳදනා් හි මුළු 
ඇසතේ් ් තු පිරිනා රුපිාක ිටලිාන 50ට අඩු බිස්  ේමෝ ත්රත්මරුන්  ේප ඳළත් ප්රමුඛතනා හ 
ඉදිකිරී්  ම්යම් ත සංන්යධන අධිමරිේේ ලිාඳදිංචි ේරේණියේේේ (CIDA Grade) ප්රමුඛතනා යංසු ඇ ීමේ්  
ී  සයකිකයට  නු යේේ. තන ද රජ මූය රේකඛ අංම 0322020(i) හ 2021.01.11 දිනි  
රේකඛේේ සහ්  ඳරිදි ේමෝ ේසින ද අදළ ේ . 
 
4. අභියෂාක් ඉ දක් ඉනන නිපුණතපූ්යණ යංසු තබ් න්  ිසින්  නඩිමනත් ේතොරතුරු සහ යංසු ලිාකිාිසලි 

2021 04 30 දි  සිට 2021 05 24 දි  දක්වා සතිේේ වැඩ මර  දි වය ේප:ව: 9 00 සිට ප:ව: 3 00 දක්වා 

ඉහත සඳහන් ොස්වේ ේෙවීේමන් ොකය, එස් එච්  දහ ාාම මාවේත් පිහිටි ප්රධාා  ේකම්  මා්යාායේේ 

සැපයු්  අංශේාන් යබාෙත හැකිා   

 



5. යංසුන සම  ඉදිරිඳත් මරනු යබන යංසු සුරක් ඉෂණා ශ්රී යංමේ  නණියේජ බංකුනකි්  දකුණු ඳළත් ප්රධන 
ේකම්  නමට යබ ත් 2021.09.25 දින දක් ඉන නයංගු යංසු ඇඳමරාක් ඉ ේහෝ ප්රධන ේකම්  ම්යායේේ 
ගිණු්  අංශා ේනත මුදක ේ වීේම්  අනතුරුන යබේදන මුදක කුිසත් ිනා යංසු ඳත්රිමන සම  ඉදිරිඳත් 
මළ යුතුා. ේක් ඉඳත් ේහෝ බංකු අණමර ේයස ඉදිරිඳත් මරන යංසු ඇඳමර ප්රි ක් ඉේෂේඳ මරනු යේේ. 
 
6. ඉදිරිඳත් මරනු යබන ේමෝ ත්රත්තුනට අදළ යංසු පිටඳත් ේදමකි්  යුතුන ඉදිරිඳත් මළ යුතු අතර, එහි 

මුක පිටඳේතහි ුදක පිටපත ානුේන්  සහ්  මළ යුතු අතර අනු පිටඳේතහි අනු පිටපත් ානුේන්  සහ්  
මළ යුතුා. යංසුඳත්නය මුක පිටඳත හ අනු පිටඳත ේනන ේනන ම මනරනය බහ මුද්ර තබ එම මනර ේදම 
එක් ඉ මනරාම බහ එම මනරා ද මුද්ර තබ ඉදිරිඳත් මළ යුතුා. 
 
7. ස් පූ්යණමරන යද යංසු ඳත්රිම ඉදිරිඳත් මරන මනරේේ න් ඳස ඉහළ ේමළනේ්ය යංසු අංමා හ 
ිසසතරා සහ්  මළ යුතුා. මුද්ර තබන යද යංසු ඳත්රිම 2021.05.25 දින ේඳ:න: 10.30 ට ේඳර යේබන 
ේයස සාඳි , ප්රස් ඳදන මිටුවන, දකුණු ඳළත් ප්රධන ේකම්  ම්යායා, එස.එ්.. දහනාම මනත, 
 කය ාන ලිපිනාට ලිාඳදිංචි තඳ්ේය්  එවීමට ේහෝ අි ්  රැේ න’ිසත්  ණමධිමරී (සඳයු් ) නිය 
මමරේේ තබ ඇි  ේකඛනේේ සටහ්  කිරීේම්  අනතුරුන ේට් ඩ්ය ේඳට්ටිාට බහලිා හකිා. ඉදිරිඳත් 
මරන යංසුන නයංගු මයා 2021.08.25 දින දක් ඉන ේ . 
 
8. යංසුඳත් ිසනෘත කිරීම 2021.05.25 දින යංසු ාර  නීම අනස්  වූ නහම ප්රධන ේකම්  ම්යායේේ ී  
ිනදු මරන අතර එම අනසථනට යංසුමරුට ේහෝ යංසුමරු ේප බයායත් නිේාෝනේතේාක් ඉ හට සහාගී ිසා 
හකිා. 
 
9. පූ්යන යංසු මවීේ්  රැසවීම 2021.05.12 දින ේඳ:න: 10.30ට දකුණු ඳළත් ප්රධන ේකම්  ේප 
ප්රධනත්ත්නේා්  දකුණු ඳළත් ප්රධන ේකම්  ම්යායීමා රනණ රේේී  ඳනත්ේ . අභියභි  
යංසුමරුන් ට ේමම රැසවීම සහ සහාගීිසා හම. 
10. ප්රස් ඳදන මිටුවේ  ීරරණා අනසන ීරරණා බන සයම් න. 
 
11. නඩිදුර ිසසතර සහ,   

a.  දිසත්රික් ඉ ඉංනේේ් රු, දිසත්රික් ඉ ඉංනේේ් රු(ේ ොඩනගිලි) ම්යායා, මතර.(දු.අ 0412233934 20412222386)    

b.  දිසත්රික් ඉ ඉංනේේ් රු, දිසත්රික් ඉ ඉංනේේ් රු(ේ ොඩනගිලි) ම්යායා,  කය.(දු.අ 914941546) 
 
සයකිා යුතුයි : ේට් ඩ්ය ද් වීම දකුණු ඳළත් ප්රධන ේකම්  ම්යායේේ www.cs.sp.gov.lk ේනේ 
අඩිසේාහි දිසනනු ඇත. 

 
 

 

සභාපති, 

ප්රස් පාද  මමිුවව, 

දකුණු පළාත් ප්රධාා  ේකම්  මා්යාායා, 

එස් එච් දහ ාාම මාවත, 

ොකය  
 

 

දිනා : 2021.04.29     දුරමථන අංමා : 091 – 4944016/ 091-4946368  

ෆක් ඉස : 091 – 2242697      ඊ ේ් ක  : procurementplan1@gmail.com 

 

 

http://www.cs.sp.gov.lk/
mailto:procurementplan1@gmail.com

