
 

 

දකුණු ඳළාත් සභාව 

2022 වර්ෂය සහා සැඳයුම්කරුවන් සහ කකොන්ත්රාත්කරුවන් 

ලියාඳදිංචි කිරීම. 

 
2022 වර්ෂය සහා දකුණු ඳළාත් සභාකේ සියලුම අමාත්ාිංශ/ කදඳාර්ත්කම්න්තු/ 

ආයත්නවලට අවශ, ද්රව, උඳකරණ සහ කේවාවන් සැඳයීම හා ඉදකිරීම් සහා 

ලියාඳදිංචි වීමට කැමැති රාජ් සිංේථා/ රජ්යට ඳවරාගත් කවළ ආයත්න/ 

කඳෞද්ගලික වාඳාර/ සැඳයුම්කරුවන්/ නිෂ්ඳාදකයින් /කෙදාහරින්නන් සහ 

ඉදකිරීම් වැඩ සහා කකොන්ත්රාත්කරුවන්කගන් අයම්ම්ඳත් කැවනු ලැකේ. 

  

01). කකොන්ත්රාත්කරුවන් ලියාඳදිංචි කිරීම. 

 

සුම්සුකම්  

I). දකුණු ඳළ  තේ ස්ථිර ඳදිංචි ත ොන්ත්ර ේ රු්න්ස සහ ඳළ ත තුළ ස්්කීය ්ය ඳ ර 

තහෝ ශ ඛ  ආයතන ඳ්ේ් තෙන යන ත ොන්ත්ර ේ රු්න්ස ත ොන්ත්ර ේ සහ  

ලිය ඳදිංචි විය හැකි අතර “ඉදකිරීම් සහා සෑම කකොන්ත්රාත්කරුකවක්ම 

ඉදකිරීම් කර්මාන්ත් සිංවර්ධන අධිකාරිය(CIDA)” ආයතනතේ ලිය ඳදිංචි වී සිටිය 

යුතුය.(අයදුම්ඳත්රය සමෙ ලිය ඳදිංචි සහති තේ පිසඳතක් ඉදරිඳේ  ළ යුතුය.) 

  

02). සැඳයුම්කරුවන් ලියාඳදිංචි කිරීම. 

 

සුම්සුකම්  

I.)  2022 ්ර්ෂය සදහ  දකුණු ඳළ ේ සභ තේ ර ජ්ය ආයතන සහ  ද්ර්ය, උඳ රණ , 

සැඳයුම් හ  තස්් ්න් සැඳයීම සහ  ්ය ඳ ර ඳ්ේ් තෙන යන සැඳයුම් රු්න්ස ඒ 

සහ  ලිය ඳදිංචි විය හැකි අතර, ්ය ඳ රය ලිය ඳදිංචි ර තිබිය යුතුය. (අයදුම්ඳත්රය 

සමෙ ්ය ඳ ර න ම ලිය ඳදිංචි සහති තේ පිසඳතක් ඉදරිඳේ  ළ යුතුය.) 

 

II.) ඔබ තේ ්ය ඳ රය ඳ්ේ් තෙන ය ම සහ  තිබිය යුතු විතේෂ බලඳත්රයක් තහෝ 

අ්සර ඳත්රයක් තේ නම්, එම බලඳත්රය, අ්සර ඳත්රය තහෝ ලිය ඳදිංචි සහති ය 

අයදුම්ඳත්රය සමෙ ඉදරිඳේ  ළ යුතුය. 

 

III.) ආඳන ශ ල  ඳ්ේ් තෙන ය ම සහ  මහ නෙර සභ  බල ප්රතශශය  නම්, ආහ ර 

ඳනතස අනුකල්  සයුතු  රන බ්ස මහජ්න තසෞඛය ඳරීක්ෂ  තේ සහති ය ද, 

ප්ර තශය ය සභ  බල ප්රතශශය  නම් තසෞඛය ෛ්දය ිලලධ රී තේ සහති ය ද තිබිය 

යුතුය. (අයදුම්ඳත්රය සමෙ පිසඳතක් ඉදරිඳේ  ළ යුතුය) 

 

IV). සැඳයුම් හ  තස්්  ඇණවුම් සැඳයීමස අ්ශය ූලලයමය හ  අතනකුේ හැකිය ්න් 

ඇති බ්ස ලිඛිත ස ක්ෂි සැඳයිය යුතුය. 

 

V.)  ්ැට් බදු තෙවීම සහ  ලිය ඳදිංචි වී ඇේනම්, ඊස අද ළ ලියකියවිලි්ල පිසඳේ 

ඉදරිඳේ  ළ යුතුය. 

 



VI.) දකුණු ඳළ ේ සභ ්ස අයේ සියලුම ආයතන තමම සැඳයුම් රු්න් ලිය ඳදිංචි 

තේඛනය භ විත   ර  භ ණ්ඩ හ  තස්්  මිලදී ෙැනීම සිදු  රන බැවින්, අයදුම්ඳත්රය 

ිලසි ඳරිද සම්පූර්ණ  ර එවිය යුතුය. 

 

VII.) 2022 ්ර්ෂතේ සිස දකුණු ඳළ ේ සභ ් ම ර්ෙෙත ක්රමය ඔස්තස් (Procurement 

Manegment System) භ ණ්ඩ හ  තස්්  මිලදී ෙැනීමස ිලයමිත බැවින්, ඔබ ආයතනතයහි 

භ විත  ්න විදුේ තැඳ ල (E- Mail) ඳැහැදලි් අයදුම්ඳතතහි සදහන්  ල යුතුය.   

 

VIII) දැනස ලිය ඳදිංචි සැඳයුම් රු්න් සහ  ඉහත සහති ්ල පිසඳේ ඉදරිඳේ කිරීම 

අ්ශය තනෝන අතර,  

දැනස ලිය ඳදිංචි සැඳයුම් රු්න් ත්නුත්න් ඇති අයදුම්ඳත හ  මුදේ තෙව ලදුඳතතහි 

මුේ පිසඳත ඳමණක්       

ඉදරිඳේ කිරීම ප්රම ණ්ේ තේ. 

 

   

 

 

 

 

03.) අයම්ම්කිරීම හා ලියාඳදිංචි කිරීම. 

I.) ිලසි ඳරිද  ස ස්  රන ලද අයදුම්ඳේ  2021.10.25 දන සිට 2021.12.20 දන දක්්  දකුණු 

ඳළ ේ ප්රධ න තේ ම්   ර්ය ලයස භ රදය යුතුය. එක් ්ය ඳ රයක්/ ආයතනයක් සහ  

එක් අයදුම්ඳතක් ඳමණක් ඉදරිඳේ ළ යුතු අතර එක් අයදුම්ඳත්රයක් මින් අයිත්ම 

ඕනෑම ප්රමාණයක් ඉදරිඳත්කළ හැකිය. එක් අයිතමයක් සහ  ලිය ඳදිංචි ෙ ස්තු 

රු: 300/- ක් බැින් තෙවිය යුතු අතර, එය ප්රධාන කකකම්, දකුණු ඳළාත් නමින්, 

ප්රධ න තේ ම්   ර්ය ලතේ සරප් ත්ත තහෝ දකුණු ඳළ ත තුළ පිහිටි ඕන ම ප්ර තශය ය 

තේ ම්   ර්ය ලය ස තහෝ දකුණු ඳළ ේ සභ ්ස අයේ අම තය ිංශ තහෝ 

තදඳ ර්තතම්න්තු් ස (දකුණු ඳළ ේ සභ ් නමින් ලදුඳතක් ිලකුේ  ළ හැකි රජ්තේ 

ඳළ ේ සභ  ආයතනය ස)  තේ ,  ලදුඳතක් ලබ  ෙත යුතුය. එම ලම්ඳකත්හි මුක 

පිටඳත් අයම්ම්ඳත්රය සමග එියය යුතුය. නැතතහොේ ලිය ඳදිංචි ෙ ස්තු, ප්රධ න 

තේ ම් නමින් ලිං   බැිංකු්, ෙ ේල, ත ොටු් ශ ඛ ත්හි ඇති ිණුම් අිං  1587305 

දරණ ිණුමස බැර ර රිසිට් ඳත අයදුම්ඳත්රය සමෙ එවිය යුතුය. 

 

 

II.) ත ොන්ත්ර ේ රු්න් සහ  ලිය ඳදිංචි ෙ ස්තු ඳහත ඳරිද තෙවිය යුතුය.   

 (අ)  ත ොන්ත්ර ේ සහ ඉදකිරීම් සදහ  අ්ශය CIDA ලිය ඳදිංචි හ  ලිය ඳදිංචි ෙ ස්තු 

ප්රම ණයන් ; 

         1. රු: මිලියන 02 ස අඩු ත ොන්ත්ර ේ සහ   (C 9 සහ C 8 ) - රු: 1,000.00 

       

         2. රු: මිලියන 02 සිස රු : මිලියන 05 දක්්  (C 8 සහ C 7) - රු: 1,000.00           

  

         3. රු: මිලියන 05 සිස රු: මිලියන 10 දක්්  (C 7 සහ C 6) - රු: 2,000.00        

         4. රු: මිලියන 10 සිස රු: මිලියන 20 දක්්  (C 6 සහ C 5) - රු: 2,000.00   

            (ආ) තමයස අමතර් ඉදකිරීම් හ   ත ොන්ත්ර ේ තස්්  අයිතමයක් සහ  රු:300/- බැින් 

තෙවිය යුතුය. 

            



III.) sr.sys.lk යන කවේ අඩියයට පිියසීකමන්, 2022 සැඳයුම්කරුවන් හා 

කකොන්ත්රාත්කරුවන් ලියාඳදිංචිය පිළිෙ අයම්ම්කරුවන්ට අවශ කත්ොරතුරු 

හා අයම්ම්ඳත්රය ලො ගැීමමට සහ  online ක්රමය සේකේ ද ලියාඳදිංචි ියය 

හැකිය.  

           

IV.) අයදුම්ඳත්ර 2021.12.20 ්ැිල දන ඳ:්: 3.00 ස තඳර ලැතබන තස් ලිය ඳදිංචි තැඳ තලන් 

ගණකාධිකාරී                               (සැඳයුම්), ප්රධාන කකකම් කාර්යාලය, එේ.එච් 

දහනායක මාවත්, ගාකල යන ලිපිනයස එවීම තහෝඅතින් තෙනැවිේ ගණකාධිකාරී 

(සැඳයුම්) ත්ත භ ර දීම තහෝ  ළ හැකි අතර sr.sys.lk යන කවේ අඩියයට 

පිියසීකමන් online ක්රමයස ද ලිය ඳදිංචි විය හැකිය. 

 

V.) අයදුම්ඳේ බහ ලන  ්රතේ ඉහළ ්ම් ත ළ්තර් “2022 සැඳයුම්කරුවන්/ 

කකොන්ත්රාත්කරුවන්    ලියාඳදිංචි කිරීම” යනුත්න් සදහන්  ළ යුතුය.                                                                                         

 

කවනත් කකොන්කද්සි :- 

01. මිල ෙණන්  ැවීම, ලිය ඳදිංචි ව සැඳයුම් රු්න්තෙන් සහ ත ොන්ත්ර ේ රු්න්තෙන් 

 රනු ලබන අතර දකුණු ඳළ ේ සභ තේ අ්ශයත ්ය අනු් ලිය ඳදිංචි තනොව 

සැඳයුම් රු්න්තෙන්/ ත ොන්ත්ර ේ රු්න්තෙන් මිල ෙණන්  ැවීතම් අයිතිය දකුණු 

ඳළ ේ ප්රධ න තේ ම් සතුතේ. 

 

02. ලිය ඳදිංචිය සහ  ඉදරිඳේ ත තරන අයදුම්ඳත්රය සල   බල  සැඳයුම් රු්න් සහ 

ත ොන්ත්ර ේ රු්න් ත්ත ඇති හැකිය ්න් සහ දුදුදු ම් මත ඳමණක් එකී  

අයදුම් රු්න් ලිය ඳදිංචි කිරීතම් අයිතිය හ  තේතන් තනො දන්්  ප්රතික්තපඳ කිරීතම් 

අයිතිය දකුණු ඳළ ේ ප්රධ න තේ ම් සතුය.  

 

03. ලිය ඳදිංචි ර ෙන්න  සියලුම සැඳයුම් රු්න්ස/ ත ොන්ත්ර ේ රු්න්ස ලිය ඳදිංචි  ළ 

බ් ලිඛිත් දැනුම් තදනු ලැතේ. 

 

04. යම් සැඳයුම් රුත්කු තේ/ ත ොන්ත්ර ේ රුත්කු තේ තස්්ය සැඳයීම පිළිෙත තනො 

හැකි මට්සමස දුර්්ල තේේ්ය  ඳ්තින්තන් නම් තහෝ සැඳයුම්/ ත ොන්ත්ර ේ  සයුතු 

කිරීතම් දී යම් ්ිංච සහෙත ක්රිය ්ක් තහෝ අක්රමි ත ්ය  තයදුන බ්ස තහවුරු 

වු්තහොේ, එම ආයතන අස ධු තේඛනයස ඇතුළේත ොස, මින් ඉදරියස 

සැඳයුම් රු්කු/ ත ොන්ත්ර ේ රුත්කු තලස පිළිතනොෙැනීමස   සයුතු  ළ හැකිය. ඒ 

පිළිබ ව පූර්ණ අයිතිය දකුණු ඳළ ේ ප්රධ න තේ ම් සතු ්න්තන්ය. 

 

05. ්ය ජ් ලියවිලි ඉදරිඳේ  රමින් භ ණ්ඩ සැඳයීමක් සහ  තහෝ තස්් ්න් සහ  

ලිය ඳදිංචි්න ආයතන තහෝ පුශෙලයින් සම්බන්ධතයන් දැඩි නීතිමය පිය්ර ෙැනීමස 

 සයුතු  රනු ලැතේ. 

 

06. සියලුම අයදුම් රු්න් තේ දුදුදු ම්, හැකිය ්න් හ  තයෝෙයත ්යන් පිළිබ් 

ඳරික්ෂ ්ස ලක්කිරීතමන් අනතුරු්, ලිය ඳදිංචිය සිදු  රන  බ්   රුණි ් 

සල න්න. 

 

07. ලිය ඳදිංචි කිරීතම්  සයුතු සම්බන්ධතයන් යම් ඳැහැදලි කිරීමක් ත්තතොේ, 091- 

4946368/ 091- 4944016/ 091- 4119011 දුර ථන අිං  ඇමතීතමන් හ  

procurementplan1@gmail.com යන විදුේ තැඳ ල මින් විස්තර ලබ  ෙත හැකිය. 

 
          ආර්.සී ද කසොයිසා 

ප්රධාන කකකම්,    



ප්රධාන කකකම් කාර්යාලය,    

එේ.එච් දහනායක මාවත්,        

ගාකල. 

දනය :- 2021.10.25            

          

                                                                                 


