දිස්ත්රික් ලේකම් කේ්්යාල් ල (්ච්කච්රිල) - ්ෑගම
2019 වයාෂලේසඳහ්ේසැපයු ක්රුවන්ේහ්ේක්ොන්ත්ර්ත්කර්රුවන්ේයාල්පදිචි කේරීම

ේේේේේේේේ්ෑගම ේ දිස්ත්රික් ලේ කම් කේ ්්යාල් ලේ හ්ේ අේ ුබද්ධ පේ ්කධ ය ලේ කම් කේ ්්යාල් ේ 11ේ ක් ලේ සඳහ්ේ
2019ේ වයාෂලේ තු ේ පහතේ විස්තරේ දැක් ලකවනේ සැපයී කේ හ්ේ කසේව්වන්ේ කවබදකවන්ේ සැපයු ක්රුවන්ේ හ්ේ
ක්ොන්ත්ර්ත්කර්රුවන්ේ යාල්පදිචි කේ රීම ේ ණිස සේ ද්්ේ ත්නේ දේ ුලම් කපත්රේ විිනන්ේ 2018.12.04ේ දිනේ දක් ලව්ේ
භ්රගබදේ ැකේ.

සැපයු ක
විෂලේුචි්ල
1. ්්යාල් යීලේයාණිේවය
2. පරිගණ්ේයාණිේවය, රි්න්ේහ්ේCD/DVDේආදිල
3. ්්යාල් යීලේගෘහේභ්ණ්ඩේ(ලීේහ්ේව්කන්)
4. ්්යාල් යීලේඋප්රණ
5. පරිගණ්ේලන්ත්රේහ්ේඋප්චිග
6. අලයාේහ්ේටියුේ
7. ව්හනේු තරේක්ොඅස්
8. ව්හනේ්ැඅරි
9. කගොඩනැගියාේවය
10. විම්යාේඋප්රණේහ්ේඋප්චිග
11. ණිඟන්ේභ්ණ්ඩේහ්ේඇලුමිනිල කේක ව  කේආදිල
12. ක්ොසුේඉදම, ප්ණිින, ස්න්ේහ්ේපීකනෝමේආදිේසනීප්රක් ලෂ්ේවය
13. ්ළුගමේආශ්රිතේනිෂ්ප්දන
14. ද්ණේ්අයුතු
15. ක්රිඩ්ේඋප්රණ
16. ව්යුේසමී්රණේලන්ත්ර
17. ආහ්රේහ්ේජ ේක්ෝතම
18. සීසීේටීවීේ්ැ ර් සපල්ේසවිේරීම
19. ුයිේටීේවලරින්ේරීම

කසේව්වන්
(ව්හනේකසේව්ේරීම , ුලුත්කරවැඩිල්ේරීම ේසඳහ්ේවූේආලතනේ්ෑගම ේදිස්ත්රික් ල්ලේතුවේවිලේයුතුල.)
20. ව්හනේකසේව්ේරීම
21. ව්හනේුලුත්කරවැඩිල්ේරීම ේ( ටින්්මන්ේරීරි , ණින්ත්රුේරීම ේහ්ේකුෂන්ේරීම ේඇතුළු)ේ
22. ව්හනේව්යුසමී්රණේුලුත්කරවැඩිල්ව
23. ව්හනව ේවිම්යාේපධ පතිේුලුත්කරවැඩිල්ව
24. ලතුරුේයාලන, කරෝස කලෝේලන්ත්ර, ඡ්ල්ේණිඅපත්කරේලන්ත්රේහ්ේඋප්රණේුලුත්කරවැඩිල්ේරීම ේහ්ේකසේව්ේ
රීරි
25. i. පරිගණ්ේලන්ත්රේ,පරිගණ්ේද්ණේලන්ත්රේ, මටිමීඩිල්ේකොකජක් ලඅයා,ේෆැක් ලස්ේලන්ත්රේහ්ේඋප්චිගේ
ුලුත්කරවැඩිල්ේරීම ේහ්ේකසේව්ේරීම ේ
ii. ව්යුේසමී්රණේලන්ත්රේුලුත්කරවැඩිල්ේරීම ේහ්ේකසේව්ේරීම
ක්ොන්ත්ර්ත්කර
26. කගොඩනැගියාේවැඩිදියුණුේරීම ේහ්ේුලුත්කරවැඩිල්ේරීම
27. කගොඩනැගියාේඉදිේරීම ේ
 කගොඩනැගියාේඉදිේරීම අේුද්වේCIDA කරේස 
ුබදේ
ුචි්ල

ක්ොන්ත්ර්ත්කරේවටින්්
ේ(රු.මියාලන)

යාල්පදිචි කේCIDA කරේස ල

01

1 දක් ලව්

සීේ10 කහෝේඉහවේකරේස ේයාල්පදිචි කල

02

1 – 2 දක් ලව්

සීේ09 කහෝේඉහවේකරේස ේයාල්පදිචි කල

03

2 – 5 දක් ලව්

සීේ08 කහෝේඉහවේකරේස ේයාල්පදිචි කල

04

5 – 10 දක් ලව්

සීේ07 කහෝේඉහවේකරේස ේයාල්පදිචි කල

05

10 – 25 දක් ලව්

සීේ06 කහෝේඉහවේකරේස ේයාල්පදිචි කල

06

25 – 50 දක් ලව්

සීේ05 කහෝේඉහවේකරේස ේයාල්පදිචි කල

 කගොඩනැගියාේඉදිරීම අේුද් ේේිනලලුේක්ොන්ත්ර්ත්කරේ්රුවන්ේ

2019ේවසරඅේCIDAේආලතනකේේයාල්පදිචි කලේ ්්ේිනටිලේයුතුල.



වත්කර් කේණිළි්දේව්යාත්ේඉදිරිපත්කරේ්වේයුතුල.



ක්ොන්ත්ර්ත්කරේ්රුේවිිනන්ේමීඅේඉහත සේිනම්ේ්රනේ දේවය්පෘතිේණිළි්දේවිස්තරේඉදිරිපත්කරේ
්වේයුතුල.



වික ේෂේවය්පෘතිේිනම්්රේඇත්කරන කේපේණිළි්ඳේවිස්තරේඉදිරිපත්කරේ්වේයුතුල.

28. කගොඩනැගියාේවිම්යාේපධ පතිේවැඩිේදියුණුේරීම ේහ්ේුලුත්කරේවැඩිල්ේරීම
29. පැතිේ්ැමිේඉදිේරීම ේ,ේ ්යාගේක්ොන්ක්රීට් කේරීම ේහ්ේ ්යාගේ්්පට් කේරීරි ේේ
30. ප්  කේහ්ේක්ෝක් ලකුේඉදිේරීම
31. ්ළුේගමේ්ැඩී
32. i.ආපද්ේුවස්ථ්ේව  සේගස්ේඉවත්කරේරීම
ii.ේආපද්ේුවස්ථ්ේව  සේපස්ේඉවත්කරේරීම
33. කගොඩනැගියාේ්ඩ්ේඉවත්කරේරීම
සැ රීලේයුතුයි
1. සැපයු කේ ්රුවන්ේ යාල්පදිචි කලඅේ ුද්වේ ුලම් කපත්රලේ හ්ේ උපකදස්ේ පත්රි්්වේ දිස්ත්රික් ලේ කම් කේ
්්යාල් කේේ කවේේ ුඩවිලඅේ ණිවිසීක න්ේ කහෝේ 2018.11.30ේ දිනේ දක් ලව්ේ ක ේ ්්යාල් කේේ
ස කප්දනේප්්කලන්ේ ්්ේගතේහැ්.ේ
2. යාල්පදිචි කේ වී ේ සඳහ්ේ දිවයිකන්ේ ඕනෑ ේ ්කධ ය ලේ කම් කේ ්්යාල් ලරීන්ේ කහෝේ දිස්ත්රික් ලේ කම් කේ
්්යාල් කලන්ේ එක් ලේ විෂල්අේ රු.500/= ්ැගින්ේ ආපසුේ කනොකගවනේ තැන්පත්කරේ ද්ද ක් ලේ රජකේේ
ආද්ල කේ ය යාෂේ 2003.99.00 අේ ්ැරේ ්රේ ්්ගත්කරේ කපොම්ේ 172 කුවිත්න්ිනලේ ස ඟේ ුලම් කපත්රලේ
ස කපූයාණේ ්රේ (ඉම ්ේ ඇතිේ කමඛනව ේ ණිඅපත්කරදේ ස ඟ)ේ 2018.12.04ේ දිනේ ප.ව.ේ 2.00ේ අේ කපරේ
සභ්පති,ේ ස කප්දනේ ්මිුවව,ේ දිස්ත්රික් ලේ කම් කේ ්්යාල් ල,ේ ්ෑගම ේ ලනේ යාණිනලඅේ යාල්පදිචි කේ
තැපෑක න්ේකහෝේදිස්ත්රික් ලේකම් කේ්්යාල් කේේස කප්දනේප්්ලඅේභ්රේදිලේයුතුල.
3. වැඩිේවිස්තරේක

ේ්්යාල් කේේප්නේගණ්්ික්්මේකහෝේගණ්්ික්්මේු ත්ේ ්්ගතේහැරීල.

(ම්ර්තනේුචි්ල: 035-2223112,ේ035-2222480,ේ035-2222233, දිගුවේ106)

ේදිස්ත්රික් ලේකම් ක/දිස්පති,
ේ්ෑගම .
ේසභ්පති,
ේ්ෑගම ේදිස්ත්රික් ලේකම් කේ්්යාල් යීල
ේස කප්දනේ ණ්ඩ ල.

(ආදයා ේුලම් කපත)
2019 වයාෂලේසඳහ්ේසැපයු ක්රුවන්ේහ්ේක්ොන්ත්ර්ත්කරේ්රුවන්ේයාල්පදිචි කේරීම .
1. යාල්පදිචි කලඅ ුලම් කේ්රනේවිෂලේුචි්ලේහ්ේ්රුණුේ:-

2. සැපයු ක්රුකේ/ ක්ොන්ත්ර්ත්කර්රුකේ/ වය්ප්රේආලතනකේේන :3. වය්ප්රි්ේයාණිනල:4. ම්ර්ථනේුචි්ලේ:5. ෆැක් ලස්ේහ්

ක කමේුචි් :-

6. වය්ප්රලේයාල්පදිචි කේ්වේුචි්ලේහ්ේදිනලේ:-

(ේසැපයු කේආලතනලක් ලේන කේයාල්පදිචි කේසහති්කේේණිඅපතක් ලේඇමිස ලේයුතුල. ඉදිේරීම කේආලතනලක් ලේන කේේේ
ේේේේේේේේේCIDA කහෝේපව්ත්කරේසභ්කේේයාල්පදිචි කේසහති්ේණිඅපතක් ලේක න් ේවය්ප්රේන් ේයාල්පදිචි කේරීමක කේසහති්කේේ
ේේේේේේේේේණිඅපතක් ලේඇමිස ලේයුතුල.)

7. එ්තුේ්වුගලේ තේ්ම්ේුචි්ලේ(වැට් ක) සහේආද්ල කේ්ම්ේුචි්ලේ(තිකේන ක):(ේ2019ේවයාෂලඅේව චිගුේ්වේයාල්පදිචි කේසහති්කේේණිඅපතක් ලේඇමිස ලේයුතුල.)

8. යාල්පදිචි කේවී ේසඳහ්ේකගවුේද්ද

(එක් ලේුයිත ල්අේරු.500ේ්ැගින්):- රු.

9. රිිනට් කේපත්කර/ද්දමේඇණවු කේුචි්ලේ:10. ුලම් ක්රුකේේතත්කරත්කරවල/ තර්තිර ේ:ේේේේේේේේේේේේේ(නිෂ්ප්ද්, එ් ේනිකලෝජිත, කතොගේකවකවඳේනිකලෝජිත, ිනම රේකවකවඳ් ේව කලන්)

11. ්ැචිකු්රුවන්ේහ්ේවය්ප්රි්ේ්ැචිකුේගිණු කේුචි්ල:12. ුලම් ක්රුවන්ේසැපයු ක්රුවන්ේව කලන්ේයාල්පදිචි කේවීේඇතිේකවනත්කරේර්ජයේආලතනව ේ

න කේසහේවිස්තරේ(ඇද්ණු ක් ලේක සේදක් ලවන්න.)
13. කවනත්කරේ්රුණුේ:ේේේේේේේේේේේඉහතේ කතොරතුරුේ නිවැරදිේ හ්ේ සතයේ ්වත්කර, සැපයු ක්රුවන්ේ /ක්ොන්ත්ර්ත්කර්රුවන්ේ
යාල්පදිචි කේරීම ේසඳහ්ේවූේඋපකදස්ේ පත්රි්්කේේසඳහන්ේක්ොන්කධ ිනේව අේඑ්ඟවනේ්වත්කරේ්් ේ
්රමි.
දිනල:- ...........................

.................................
සැපයු ක්රුකේ/ක්ොන්ත්ර්ත්කර්රුකේ ුත්කරසන
ේේ(නිවේද්්වේසතතව)

දිස්ත්රික් ලේකම් කේ්්යාල් ල(්ච්කච්රිල)- ්ෑගම
2019 වයාෂලේසඳහ්ේසැපයු ක්රුවන්ේහ්ේක්ොන්ත්ර්ත්කර්රුවන්ේයාල්පදිචි කේරීම .
උපකදස්ේහ්ේක්ොන්කධ ිනේේපත්රි්්ව
1. භ්ණ්ඩේහ්ේකසේව්ේසපලන්නන්අේත ේභ්ණ්ඩේහ්ේකසේව්ේසැපයීක න්ේපසුේද්දමේකගවබදේ ්නේ
ුතර, එකසේේණලේබිමේ තේභ්ණ්ඩේහ්ේකසේව්ේසැපයී අේසැපයු කේ්රුවන්ේඑ්ඟේවිලේයුතුල.
2. ුලම් ක්රුවන්ේ ත න්ේ යාල්පදිචි කේ වී අේ ුදහස්ේ ්රනේ එක් ලේ එක් ලේ විෂලේ සඳහ්ේ කවනේ කවන ේ
ඉමලු කපත්කරේඑවිලේයුතුල.
3. ද්දමේකගව්ේ ්්ේගත්කරේකුවිත්න්ිනකේේද්මේණිඅපතේුලම් කපතේස ඟේඑවිලේයුතුල.
4. ඉදිරීම කේ ුභය්සේ හ්ේ සචිවයාපනේ ආලතනලේ (CIDA), ස්රගද්ේ පව්ත්කරේ සභ්කවතේ යාල්පදිචි කේ වීේ
ඇතිේ ක්ොන්ත්ර්ත්කර්රුවන්ේ ත ේ යාල්පදිචි කලේ ණිළි්ඳේ විස්තරේ ුලම් කපත්රලේ ස ඟේ ඉදිරිපත්කරේ ්වේ
යුතුල.
5. ිනලලු ේ ක්ොන්ත්ර්ත්කරේ ්රුවන්ේ ත ේ වෘත්කරය ලේ සුම්සු් කේ තහවුරුේ රීම ේ ණිස සේ ුද් ේ සහති්ේ
ණිඅපත්කරේහ්ේවටින්් කේසහති්දේඉදිරිපත්කරේ්වේයුතුල.
6. i.මි ේ ්ැඳවීක ක සේ මි ේ ගණන්ේ ඉදිේ රිපත්කරේ කනෝරන, ඇනවු කේ ්වවිඅේ නිලමිතේ කේ ්වඅ,
ස් කපමේව අේුබදකූ ව, ුකේක් ලෂිතේගුණත්කරවකලන් යුතුවේභ්ණ්ඩ කහෝ කසේව්ේකනොසපලනේ
ක්ොන්ත්ර්ත්කර්රුවන්කේ/සැපයු ක්රුවන්කේේ යාල්පදිචි කලේ දැබද ක ස රීන්ේ කතොරවේ ුව චිගුේ
්රබදේ ැකේ.
ii.මි ේ ගණන්ේ ඉම ්ේ ිනටිනේ ුවස්ථ්ව  සේ දිගින්ේ දිගඅ ේ මි ේ ගණන්ේ කනොසපලනේ
සැපයු ක්රුවන්කගන්ේ කහෝේ ක්ොන්ත්ර්ත්කර්රුවන්කගන්ේ මි ේ ගණන්ේ ඉම ්ේ ිනටී ේ ුත්කරතුවවබදේ
ැකේ.
7. ැබීේඇතිේුලම් කපත්කරේස ්්ේ්ැලීක න්ේපසුේහ්ේුතිකයා්ේකතොරතුරු ුව යේවන්කන්ේන කේපව්ේ
්්ේ ගැනීක න්ේ පසුේ ුලම් කේ ්රුවන්ේ යාල්පදිචි කේ ්රබදේ ්නේ ුතර, එකසේේ යාල්පදිචි කේ රීම ේ
කහෝේතික් ලකෂේපේරීමක කේුයිතිලේදිස්ත්රික් ලේස කප්දනේ්මිුවවේසතුකේ.
8. කසේව්ේ ුව යත්වලේ තේ යාල්පදිචි කේ ුලම් ක්රුවන්කගන්ේ පරි්්තරවේ භ්ණ්ඩ, කසේව්ේ හ්ේ
සැපයු කේ ්්ගැනීක කේ,ේක්ොන්ත්ර්ත්කරතුේපැවමක කේුයිතිලේදිස්ත්රික් ලේස කප්දනේ්මිුවවේසතුේකේ.
9. ුලම් කපත්රේ 2018.12.04ේ දිනේ ප.ව.2.00 අේ කපරේ සභ්පති, ස කප්දනේ ණ්ඩ ල, දිස්ත්රික් ලේ
කම් කේ්්යාල් ල, ්ෑගම . ලනේයාණිනලඅේයාල්පදිචි කේතැපෑක න්ේඑවිලේයුතුල.ේුතින්ේභ්රේ
කදනේ ුලම් කපත්රේ ක

ේ ්්යාල් කේේ ස කප්දනේ ප්්ලේ කවතේ භ්රේ දිලේ යුතුේ ුතර, ිනලලු ේ

ුලම් කේ පත්රව ේ ව කේ ක්වවකයාේ ඉහවේ “ේ සැපයු කේ ්රුවන්ේ හ්ේ ක්ොන්ත්ර්ත්කර්රුවන්ේ යාල්පදිචි කේ
රීම ේ2019ේවයාෂලේ”ේලබදකවන්ේසඳහන්ේ්වේයුතුල.
10. ඉදිරිපත්කරේ්රේඇතිේුලම් කේපත්රල ේභ්විතේ්වේයුතුල.
11. වැඩිේවිස්තරේක

ේ්්යාල් කේේප්නේගණ්්ික්්මගගණ්්ික්්මේු ත්ේ ්්ගතේහැරීල.

(ම්ර්තනේුචි්: 0352223112,ේ035-2222480,ේ035-2222233, දිගුවේ107,106)

එස්.එච්.එස්.සු්ිනචිහ,
ගණ්්ික්්මේ(වැ.්.),
්ෑගම ේදිස්ත්රික් ලේකම් කේකවබදවඅ.

