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ලං” සඳහා ආරාධනය”
”•ව”—ල•ය ෙර–හල සඳහා, 1.3 MW වහලය මත ස”කළ 
ජාලකයට ස’”“ත “•ය බලශ”“ ප–ධ“ය” සැල”’ ෙකාට, 
සපයා, —ථා”ත ෙකාට, “යා’මක ෙකාට, නඩ’“ •“ම

ෙකා”–ා’ අංක : MOD/KDU/06/2020

01.   – ලංකාෙ“, ර’මලාෙ”, ෙජනර” –ම’ ෙජ–” ෙකාතලාවල ආර”ෂක ”•ව”—ලෙ“ උප —ලප“ ෙව•ෙව”, 
ආර”ෂක අමා“ාංශෙ“ අමා“ාංශ “ස’පාදන ක“•ෙ“ සභාප“ ”’”, ඉහ“” සඳහ” කා•ය ඉ••“ම 
සඳහා, ”””ක’ල’ ලං”ක”ව” (– ලාං•කය” පමණ”) ෙව“” ““ තැ“ ලං” කැඳව• ලැෙ•. ජා“ක 
තරගකා“ ලං”කරණ “යාප“පා“ය “”” ෙමම ලං”කරණය වැඩ පව’ව• ලැෙ•.

02.  ආප” ෙගව• ෙනාලබන ගා—“ – ලංකා ””ය” 50,000 (– ලංකා ””ය” පන— දහස”) ෙග•ෙම” හා – 
ලංකාෙ“, ෙක–”ෙ”, – ජයව•ධන–ර, ආර”ෂක ”ල—ථාන සං–•ණෙ“, ආර”ෂක අමා“ාංශෙ“ “ධාන 
”“ “ලධා“ I ෙවත •”ත අය”’පත” ඉ”’ප’ •“ෙම”, 2021.08.09 ”න ’ට 2021.08.31 ”න ද”වා 
1430 පැය ’ට, රාජකා“ ”නවල, උන””ව” ද”වන ලං”ක”ව”හට, ඉං“’ භාෂාෙව” සක— කරන ලද 
ස’—•ණ ලං” ෙ”ඛන ක”ටලය” “ල“ගත හැක. ෙග•’, “ද•”ම කළ –“ෙ“. තම ලං” සමග, (අ—ළ 
ෙවෙතා’), 1987 අංක 03 දරන ෙපා” ෙකා”–ා’ පනත යටෙ’ වන •යාප”ං— සහ“කය ඉ”’ප’ කරන 
ෙලසට අවධාරණෙය” උපෙද— ෙද• ලැෙ•.

03.  ”””ක’ල’ ලං”ක”, පහත සඳහ” ”””ක’ “•ණායක ස–රා•ය –“ය :

 අ.   ෙත–රාග’ ෙකා”–ා’ක” ස“ව ඉ”ටැ” (“ඩා) •යාප”ං—ය පහත සඳහ” ප’” “–ය –“ය:

” ෙ•ෂඥතාවය  ෙ”—ය
””•මය, ““ ආර”ෂණ හා අනාවරණ ප–ධ“ EM 4 ෙහ– ඉහළ

 ආ.  ප”“ය වසර 05 “ළ ඉ•කළ කා•යය”“ වා•“ක ධා’තාවෙ“ සාමා—ය අවම වශෙය” – ලංකා 
””ය” “•යන 500 ” (–. ලං. ”. “•යන ප”’යය”) ”ය –“ය.

 ඇ.  “–ය –“ ”ව—ල ව’ක’ සහ / ෙහ– ණය පහ”ක’ “මාණය, අෙන—’ ෙකා”–ා’“මය බැ”’ හා ෙමම 
ෙකා”–ා’“ව යටෙ’ ෙකෙර• ලබන ය’ අ’“කාර’ ෙග•’ හැර, – ලංකා ””ය” “•යන 70 (–. ලං. 
””ය” “•යන හැ’තෑව”) කට ෙනාඅ— ”ය –“ය.

 ඈ.  ප”“ය වසර 05 “ළ, ලං”ක” ස“ව, 1.3 MW ෙහ– සමාන සං–•ණතාවෙය” –’ වහලය මත ස”කළ, 
ජාලකයට ස’බ”“ත “•ය බලශ”“ ප–ධ“, ““ ආර”ෂණ හා අනාවරණ ප–ධ“ ස“තව සැල”’ 
ෙකාට, සපයා, —ථා”ත ෙකාට, “යා’මක ෙකාට, නඩ’“ •“ම ස’බ”ධව එ” එ” ”ෙ•ෂඥතාවෙ“ 
අවම වශෙය” එ” ”ාපෘ“ය” ස’—•ණ කළ පළ–”–ද “–ය –“ය.

 ඉ.  සා•ථක ලං”ක”, අපෙ”ඛනගත— අෙය— ෙනා”ය –“ය.

04.  උන””ව” ද”වන ”””ක’ල’ ලං”ක”ව”හට අව“ වැ•”ර ”—තර, – ලංකාෙ“, ෙක–”ෙ”, – 
ජයව•ධන–ර, අාර”ෂක ”ල—ථාන සං–•ණෙ“, ආර”ෂක අමා“ාංශෙ“, “ධාන ”“ “ලධා“ I ෙව“” 
ලබාගත හැක.

  (”රකථනය : 011-2439381   ෆැ”— : 011-2390720,   ඊෙ’” : procurement@defence.lk)

05.  අ—ළ ලං” ෙ”ඛන, – ලංකාෙ“ ෙක–”ෙ”, – ජයව•ධන–ර, ආර”ෂක ”ල—ථාන සං–•ණෙ“, ආර”ෂක 
අමා“ාංශෙ“ “ධාන ”“ “ලධා“ I ෙව“”, රාජකා“ ”නවල, 0900 පැය හා 1500 පැය අතර කාලය “ළ. 
ෙනා“ලෙ“ ප“”ෂා ෙකාට බැ•ය හැක.

  (”රකථනය : 011-2390719,   ෆැ”— : 011-2390720,   ඊෙ’” : procurement@defence.lk)

06.  ෙ’ ස’බ”ධ ෙපර - ලං” හ“ව”, ර’මලාන, ෙකාතලාවල ආර”ෂක ”•ව”—ලෙ“ ෙර–හෙ”“, 2021.08.17 
”න ෙපරව” 11.00 ට පැවැ’•මට “ය“තය. අ—ළ වැඩ–’ චා’කාව, එ”නම ෙපර - ලං” හ“ව ෙලසම 
පැවැ’ෙ“. අ—ළ ෙපර-ලං” හ“වට සහභා“ •මට අෙ“”ෂා කර• ලබන ලං”ක”ව” ”’” එෙ— සහභා“ 
වන අයව—”ෙ” ”—තර (එන’, නාමය, ජා“ක හැ“•’පත අංකය, සමාගම, තන“ර), අ–”ෂ ෙ—වා සැප–’, 
ජනරා” –ම’ ෙජ–” ෙකාතලාවල ආර”ෂක ”•ව”—ලය, තැ.ෙප. 32, ර’මලාන, – ලංකාව යන •”නයට 
ඉ”’ප’ කළ –“ය. 

  ”රකථනය : 2632430, ෆැ”— : .......................

07.  ලං”, 2021.09.01 ”න ’ට 2022.01.01 ”න ද”වා (ලං” භාරගැ”ෙ’ අවස” ”න ’ට ”න 120 ”) වලං• ”ය 
–“ය.

08.  ’ය—ම ලං” සමග, – ලංකා ””ය” ”’ප” ල”ෂය” (– ලං. ””ය” 2,500,000.00) ව“නා, – ලංකා මහ 
බැං—ව ”’” අ•මත කළ – ලංකාෙ“ “යා’මක බැං—ව•” ලබාග’, ඒ“ණ හා ෙකා”ෙ–’ ”ර“ත 
බැ“’කරය” වශෙය” —, 2021.09.01 ”න ’ට 2022.02.01 ”න ද”වා (ලං” භාරගැ”ම අවස” කළ ”න ’ට 
”න 120 ”) වලං•, ආර”ෂක අමා“ාංශෙ“ ෙ”ක’ නමට ග’ ලං” ඇපකරය” බැ“” “–ය –“ය.

09.  ලං”, සභාප“, අමා“ාංශ “ස’පාදන ක“•ව, ආර”ෂක අමා“ාංශය, ආර”ෂක ”ල—ථාන සං–•ණය, 
– ජයව•ධන–ර, ෙක–”ෙ”, – ලංකාව යන •”නයට  ෙයා“ ෙකාට, “””ටපත හා අ•”ටපත ෙලස පහත 
සඳහ” ප’” ඉ”’ප’ කළ –“ය.

කවරය අව“තා
කවරය 01 හා කවර  03 “” ”ටප’ 1 හා අ•”ටප’ 1
කවරය 02 “” ”ටප’ 1 හා අ•”ටප’ 1

10.  අ—ළ ඉ”•“ෙ’ කාලය •’ ”න 180 •.

11.  ලං”, පහත සඳහ” •”නයට ෙගනැ”’ භාර“ෙම” ෙහ– – ලංකාෙ“, ෙක–”ෙ”, – ජයව•ධන–ර, ආර”ෂක 
”ල—ථාන සං–•ණෙ“, ආර”ෂක අමා“ාංශෙ“, “ස’පාදන ශාඛාෙ“ තබා ඇ“ ලං” ෙප”“ෙ“ බහා–ෙම” 
2021.09.01 ”න 1400 පැයට ෙපර ලැ—මට සැලැ—”ය –“ය. “මාද • ලැෙබන ලං” ““”ෙ’ප ෙකෙ•. අ—ළ 
භාරගැ”ෙ’ කාලය අවස” — වහාම පැ“ණ ’”මට කැමැ’ත” ද”වන ලං”ක”ව”ෙ” “ෙය–“ත””ෙ” 
ඉ”’ෙ“ ලැ— ඇ“ ලං” ”වෘත කර• ලැෙ•.

12.  1987 අංක 3 දරන ෙපා” ෙකා”–ා’ පනත “කාරව, (අ—ළ ෙවෙතා’), ලං” ෙ”ඛන “ල“ ගැ”මට ෙපර එම 
•යාප”ං— සහ“කය ඉ”’ප’ කළ –“ බවට ලං”ක”ව”හට ’•ව උපෙද— ෙද• ලැෙ•.

13.  ලං” ”වෘත •“ෙ’ අව—ථාවට පැ“ණ ’“න ෙලසට ලං”ක”ව”හට ෙහ–  ඔ–”ෙ” බලයල’ “ෙය–“තය” 
හට ඉ”–ම” ෙකෙ•.

14.  ලං”ක”ව” ”’”, අ—ළ ලං” ”වෘත •“ෙ’ අව—ථාවට සහභා“•මට “ය“ත ––ගලය”ෙ” න’ හා ජා“ක 
හැ“•’ප’ / ”ෙ–ශ ගම” බලප– අංක, ලං” ”වෘත •“ෙ’ ”නයට අවම වශෙය” රාජකා’ ”න “නකට 
(03) ෙපර, •”තව, – ලංකාෙ“, ෙක–”ෙ”, – ජයව•ධන–ර, ආර”ෂක ”ල—ථාන සං–•ණෙ“, ආර”ෂක 
අමා“ාංශෙ“, “ධාන ”“ “ලධා“ I (”රකථනය : 011-2439381  ෆැ”— : 0112390720,  ඊෙ’” : 
procurement@defence.lk) ෙවත ද”වා ’“ය –“ය. තවද, ලං”ක” ”’” ෙමම “ස’පාදනයට අ—ළ 
ඕනෑම “ල ක”ණ” ස’බ”ධව සහභා“ ව• ලබන අයෙ” නම හා ජා“ක හැ“•’ප’ අංකය / ”ෙ–ශ ගම” 
බලප– අංකය, අ—ළ ”නයට අවම වශෙය” රාජකා“ ”න “නකට (03) ෙපර, •”තව, – ලංකාෙ“, ෙක–”ෙ”, 
– ජයව•ධන–ර, ආර”ෂක ”—ථාන සං–•ණෙ“, ආර”ෂක අමා“ාංශෙ“ “ධාන ”“ “ලධා“ I ෙවත 
’•’ ”ය –“ බවට උපෙද— ෙද• ලැෙ•.

ෙ”ක’,
ආර”ෂක අමා“ාංශය,
ආර”ෂක ”ල—ථාන සං–•ණය,
– ජයව•ධන–ර,
ෙක–”ෙ”,
– ලංකාව.


