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                                    Annex “B1” 

2015 ව�ෂය සඳහා සැප��ක�ව� - ෙකො�තා�ක�ව� 
�යාප�ං� ��ම සඳහා ෙපො! උපෙදස්, &යමය� හා ෙකො�ෙ'( 

 අය�පතය ස��ණ ��ම සඳහා ෙපො� උපෙදස් :- 
 
1. 2015 ව�ෂය සඳහා සැප(ක*ව+ / ෙකො+තා-ක*ව+ .යාප/ං1 2ම සඳහා 
අය�ප- රාජ5 ආර7ෂක හා නාග:ක සංව�ධන අමාත5ාංශය හා ඒ යටෙ- ඇA  
ආයතනය+B ෙවC අඩE මF+ 2014.08.18 /ෙන+ පI අය ��ම�+ ෙතොරව බාගත 
(Download) හැ�ෙS.  ෙTUය සැප(ක*ව+ / ෙකො+තා-ක*ව+ හට කාVඩ ගාසW් 
වශෙය+ එ7 කාVඩය7 යටෙ- .යාප/ං1 2මට *. 1500/= 7 වන අතර, ලංකා 
බැං\ෙS තැ]ෙරෝෙC+ ශාඛාෙS අංක 7040119 දරණ Fbමට බැරවන ප:/ ලංකා 
බැං\ෙS ඕනෑම ශාඛාව�+ කාVඩ ගාස්W  eදf ෙගEය (W ෙS.  EෙTUය 
සැප(ක*ව+ හට කාVඩ ගාස්W ෙග2ම එ7 කාVඩය7 යටෙ- .යාප/ං1 2ම සඳහා 
ඇම:කාg ෙඩොල� 15 7 වශෙය+ SHIFT CODE භාEතෙය+ ඕනෑම රටක ඕනෑම 
බැං\ව�+ eදf ෙගEය හැ�ය.  
 
2. සැමEටම qවැර/  ෙතොරW* පමණ7 සපයන ෙලස අය�ක*ව+ෙග+ ඉfලා 
stg ලැෙC. සපයා ඇA කවර ෙහෝ ෙතොරWර7 සාවද5 බවට ෙහෝ කවර ෙහෝ වැදග-  
ෙතොරWර7  ලබාuෙම+  වැලv stන බවට ෙපw ය+ෙ+ න එවැq අය�ක*ෙව\ 
.යාප/ං12ම සඳහා I�Iක ෙනොලබg ඇත. අස��ණ ෙහෝ අපැහැ/. අය�ප- ද 
පA7ෙෂේප කරg ලැෙC. 
 
3. අය�පතට ඇ{|ය (W  sය} .~ ෙfඛන අgක{කව අංකනය කළ (Wය. e� 
~� සංඛ5ාව පධාන අය�පෙතB ද\b පස ඉහළ ෙකළවෙරB පැහැ/.ව සඳහ+ කළ 
(Wය. 

3.1 අය!�පත සමග අ,ණා එ/ය �0  �1 ෙ2ඛන පහත සඳහ� ෙ5. 

• wAඥවරෙය\ ෙහෝ පsTධ ෙනොතා:සව්රය\ Es+ සත5 බවට සහAක 
කරන ලද ව5ාපාර .යාප/ං1 ��ෙ සහAකෙ� ~ටපත7. 

(අ) �{ත වගv සBත සමාග - සංග{ක සංසථ්ාපතය 
(ආ) ෙවන- ආයතන - ව5ාපාර .යාප/ං1 ��ෙ සහAකය 

 (�යාප�ං� ��ෙ�6 ඉහත සඳහ� සහ8කවල සඳහ� ව:ාපාර කට�0 හැ�= 
ෙකොට ෙවන� ව:ාපාර කට�0 ෙකෙර> සැල�2ල? ද?ව@ ෙනොලැෙA) 

• අදාළ රෙටB සමාග ෙර�සට්ා� Es+ අදාළ රෙටB wAඥවරෙය\ ෙහෝ 
පsTධ ෙනොතා:ස් වරෙය\ Es+ සත5 බවට සහAක කරන ල�ව පධාqයා 
ෙවත q\- කරන ලද සeA සහAකය7. 
 

• EෙTශ සැප(ක*ව+ .යාප/ං1 ��ම ෙTUය qෙයෝ�තය+ මF+ s� 
��ෙu පධාන ආයතනෙ� පධාන Eධායක qලධරයා Es+ අ-ස+ කරන 
ල�ව අදාළ රෙටB wAඥවරෙය\ Es+ ෙහෝ පsTධ ෙනොතා:සව්රය\ 
Es+ සත5 බවට සහAක කරන ලද ඇෙටෝ�q බලෙයB ef ~ටපත 
ඉ/:ප- කළ (Wය. ෙමම ඇෙටෝ�q බලෙයB වලං� කාල�මාට පැහැ/�ව 
සඳහ+ කළ (W අතර ඒ කාල �මාවට 2015.01.01 /න sට 2015.12.31  
/න ද7වා කාල ප:�ෙ�දය ඇWළ- Eය (Wය. ෆැ7ස්, ෙටෙල7ස් , ස්කෑ+ 
ෙහෝ ෙවන- කමෙSද යටෙ- එවg ලබන ඇෙටො�q බලපත ~�ගg 
ෙනොලැෙC. 
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• සැප(ක* ෙහෝ ඔ�ෙ� පධාqයා qෂ්පාදකයා ෙනොවන අවස්ථාෙSu සැප(ක* 
 ෙහෝ ඔ�ෙ� පධාqයා බලයල-, ගgෙදgක* ෙහෝ ෙබදාහ:+නා වන බවට 
qෂ්පාදකයා Es+ .�තව සහAක කළ (Wය. 

• බැං\ Fbම සනාථ ෙකෙරන .~ය7. 
(බැං\ Fbම ආරභ කරන ලද /න sට අය�ක* Es+ ජංගම Fbම  
   පව-වාෙගන යන බව සහ බැං\ක*ව+ෙ� q�ෙTශය) 

• S97 කාVඩයට අදාල sEf ඉං�ෙ+* ඉ��� වැඩ සඳහා ඉf}කරන 
ෙකො+තා-ක*ව+ ඉ��� අභ5ාස හා සංව�ධන ආයතනෙ� (අ���ඒ�) 
.යාප/ං1ය ෙහෝ අ}- ��ම 2013 / 2014 ව�ෂය සඳහා ලබාෙගන A�ය (W 
අතර එB  කාVඩය සඳහ+ .~ෙ� ~ටපත7 ඇ{|ය (Wය. 

 

• කාVඩ ගාස්W ෙගවන ලද eදf තැ+පW ප�කාෙS ~ටපත7 (ලංකා බැං\ව 
මF+ q\- කරන ලද) 

3.2   අය�පත7 ෙනොමැAව ඉ/:ප- කරg ලබන ආධාරක .~ෙfඛන පA7ෙෂේප 
කරg ඇත. 

 
4. E�ම- ප:/ ස��ණ කරන ලද අය�ප- අවශ5 sය} .~ ෙfඛන ද සBතව පහත 
සඳහ+ .~නයට ලැෙබන ප:/ 2014  ඔ7ෙතෝබ� 17  /නට ෙපර .යාප/ං1 තැපැල මF+ එEය 
(Wය. 

 පධාන ගණකාEකාF 
 රාජ: ආර?ෂක හා නාගFක සංව�ධන අමාත:ාංශය 
 15 / 5 , බාලද?ෂ මාවත 
 ෙකොළඹ 03. 
  

 ෙTUය  සැප(ක*ව+ට අදාළව අය�පත බහා} .( කවරෙ� වපස ඉහළ 

ෙකලවෙ� “ සැප��ක�ව� �යාප�ං� ��ම - 2015 (ෙ'Rය) ”  යgෙව+ සඳහ+ කළ (W 

අතර EෙTශ සැප(ක*ව+ ෙහෝ ඔ�+ෙ� ෙTUය qෙයෝ�ත�+  “සැප��ක�ව� �යාප�ං� 
��ම - 2015 (/ෙ'Rය) ” යgෙව+ සඳහ+ කළ (Wය. අA+ භාරෙදg ලබන අය�ප- 
~�ෙනොග+නා අතර  තැපෑෙfu s�වන පමාදයකට  රාජ5 ආර7ෂක හා නාග:ක සංව�ධන 
අමාත5ාංශෙ� �s� වගvම7 ෙනොමැත. 
 

අය�ක*ව+ සඳහා ෙපො� උපෙදස් 
 

5. එ7 එ7 කාVඩය සඳහා .යාප/ං1 ��ෙ ගාස්W වශෙය+ *. 1500/- 7 (*~යf 
එ7දහස් ප+�ය7 ) ගාස්Wව7 අය ෙකෙරන අතර EෙTශ අය�ක*ව+ෙග+ ෙ සඳහා අය 
ෙකෙරන ගාස්Wව ඇම:කාg ෙඩොල� 15 7 වg ඇත. ෙTUය අය�ක*ව\ (ෙබොෙහෝ Eට 
ෙTUය qෙයෝ�තය\)  එ7 පධාන ආයතනයකට වැ�ෙය+ .යාප/ං1 ��ම සඳහා 
ඉf}කර+ෙ+ න එබ� එ7 එ7 පධාqයා ෙවgෙව+ ෙව+ ෙව+ වශෙය+ අය�ප-  
ඉ/:ප- කල (Wය. ලංකා බැං\ෙS තැ]ෙරෝෙC+ ශාඛාෙS අංක 7040119 දරණ Fbමට 
බැරවන ප:/ ලංකා බැං\ෙS ඕනෑම ශාඛාව�+ කාVඩ ගාස්W  eදf ෙගEය හැ�ය.  EෙTUය 
සැප(ක*ව+ හට කාVඩ ගාස්W ෙග2ම එ7 කාVඩය7 යටෙ- .යාප/ං1 2ම සඳහා 
ඇම:කාg ෙඩොල� 15 7 වශෙය+ SHIFT CODE භාEතෙය+ ඕනෑම රටක ඕනෑම බැං\ව�+ 
ලංකා බැං\ව ෙවත පහත ආකාරයට eදf ෙගEය හැ�ය.  
 

                         Swift No          -  BCEYLKLX 
                    Branch Code   -  747 
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                    Account No    -  7040119  
 
 
 
 
6. ෙTUය සැප(ක*ව+ පහත  සදහ+ අකෘAය ආකාරයට eදf තැ+පW ප�කාව 
©රවා කාVඩ ගාසW් ෙගEය (W ෙS. 
 
7. ඉ/:ප- කරg ලබන වැªබ� අංකය අමාත5ාංශය Es+ ප-කරන ලද Eෙශේෂ 
මVඩලය7 මF+ ප�7ෂා කරg ලබන අතර සාවද5 වැª අංක ලබා u ඇA 
සැප(ක*ව+ෙ� .යාප/ං1ය �sම දැguම7 ෙනොමැAව අවලං� කරg ලැෙC. 
 
8. පශ්නය7 ඉ/:ෙයB ඊට උ1ත ආකාරයට ‘‘ ඔS / නැත ”    ය+න, පැහැර 
හැ�ම�+ ෙතොරව කපා දම+න. 
 
9. ක*ණාකර අය�ක*ට අදාළ ෙනොවන කවර ෙහෝ අ�තමය7 ඉ/:ෙය+ “අදාළ 
ෙනොෙS” ය+න සඳහ+ කර+න. 
 

10. .යාප/ං1 ��ෙම+ පIව ය සමාගමක (ෙTUය ෙහෝ EෙTUය) තැපැf 
.~නෙයB ය සංෙශෝධනය7 ෙහෝ ෙවනස7 s� �වෙහො-, එම ඉfම සළකා බලg 
ලබgෙ� එම ඉfම සමග එv සංෙශෝධනයට සබ+ධ අදාළ සමාගම (ෙTUය ෙහෝ 
EෙTUය) මF+ q\- කරන ලද සංෙශෝ�ත සහAකෙයB සත5 ~ටපත7 ඉ/:ප- 
��ෙම+ පම|. 
 

11. .යාප/ං1 ��ෙම+ පIව කවර ක*ණ7 යටෙ- ෙහෝ කාTඩ 
ව�ගෙය> �s� ෙවනස7 s� කළ ෙනොහැ� බව හා කාVඩ අතර මා*�� ද 
s�ෙනොකරන බව සලක+න. 
 
12. අය�ක*ෙ� ය පමාදෙදෝෂය7 ෙහෝ අනවධානය සබ+ධෙය+ රාජ5 
ආර7ෂක හා නාග:ක සංව�ධන අමාත5ාංශය වගvම භාරගg ෙනොලැෙC. 
 
13. 2015 ව�ෂය සඳහා සැප(ක*ව+ .යාප/ං1 ��මට අදාළ වැ��ර ෙතොරW*  
අවශ5 �වෙහො- පහත සඳහ+ qලධා�+ අමත+න. 
 
ගණකා�කා� (සැප® හා අලාභහාq) 

 
�රකථන අංක - 001 2447459  , 0715613338 

    011 3030736 , ෙහෝ 011 2430860 / 79  - /�ව 323  
    (කා�යාල ෙSලාව+ Wළ පම|) 
 
 ඊ-ෙf         -  supply@defence.lk 
 
14. රජෙ� පසපාදන උපෙදස් 2006 (භාVඩ සහ වැඩ) මත අංක 8.11.5 ඇ දරණ 
වග+Aෙ� උපෙදස ් පකාරව ෙකො+ෙTs පැහැර හැ: ෙකො+තා-ක*ව+ෙ� 
ලැ�සW්ෙවB න සඳහ+ සැප(ක*ව+ට .යාප/ං1 2ම සඳහා අවසර ෙනොලැෙC. 
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15. {ල ගණ+ ඉ/:ප- කළ පI සැප®ම සඳහා අවශ5 ප:/ ෙතොග තබා ගැwම 
සැප(ක* Es+ කළ (W අතර, රාජ5 ආර7ෂක අමාත5ාංශය යටෙ- .යාප/1 වන 
අවස්ථාෙS/  එ7 මසක ණය පහIක සැප®මට sය} සැප(ක*ව+ සව්යං´යවම 
එකඟ වg ඇතැ� අෙ]7ෂා ෙකෙ�. 
 
 
16. සාමාන5ෙය+ .යාප/ං1 ¶ සැප(ක*ව+ෙග+ �{ත {ල ගණ+ කැඳවg 
ලැෙC. එෙසේ �වද අවශ5 අවසථ්ාව+Bu සැප(ක*ව+ ෙතෝරා ගැwෙ ස��ණ 
අ�Aය රාජ5 ආර7ෂක හා නාග:ක සංව�ධන අමාත5ාංශය සWෙS. 
 
17. රාජ5 ආර7ෂක හා නාග:ක සංව�ධන අමාත5ාංශය මF+ ප-කරg ලබන 
මVඩලය7 Es+ sය} අය�ප- සලකා බලන අතර, අවශ5 I�Iක ස©රන  ලද 
අය�ක*ව+ පමණ7 .යා ප/ං1 ෙකෙ�. අවශ5 I�Iක සW�දායක ෙලස ස��ණ 
ෙකොට ෙනොමැA සහ පමාද 2 ලැෙබන අය�ප- පA7ෙෂේප කරg ලැෙC. 
 
18. {ල ගණ+ ඉfලා st අවස්ථාවක වාර හතර7 Wල {ල ගණ+ ඉ/:ප- ��මට හා 
{ල ගණ+ ලබා uමට ෙනොහැ� බව (“No Quote”) දැ72මට අෙපොෙහොස- වන ෙහෝ 
ඇණ�ම7 qය{ත ෙSලාවටම ¸යා-මක කළ ෙනොහැ� ෙහෝ ඉfලා st අවස්ථාවක 
qයැ/  ඉ/:ප- ��මට අෙපොෙහොස- වන ෙහෝ සැප( ~:Eතරය+ට අg¹ල ෙනොවන 
ෙහෝ අgමත qයැ/යට ෙවනස් සැප( ඉ/:ප- කරන ෙහෝ  සැප(ක*ෙ� .යාප/ං1ය 
දැguම�+ ෙතොරව අවලං� කරg ඇත. 
 

19.      1982 අංක 17 දරණ සමාග පනෙ- අංක 103 වග+Aය යටෙ- ෙවළඳ ආයතන 
.යාප/ං1 ��ෙ ආඥාපනත සහ අදාළ EෙTUය රටවf B ඒ හා සමාන ආඥාපන- වලට 
අg¹ල ප:/ 2014 ජනවා: 1 /න ෙහෝ ඊට ෙපර .යාප/ං1 2 ෙනොමැA ආයතන ෙ සඳහා 
ඉf} ��මට I�Iක ෙනොලබ�. සැප(ක*ව+ අදාළ .යාප/ං1 සහAකෙ� සත5 
~ටපත7 ප('ධ ෙනොතාFසව්රයV ලවා ෙහෝ WXඥවරයV ලවා සහAක කර අදාල 
ඉf}පත  සමග ඉ/:ප- කළ (Wය. 
 
20. පළා- මªට{+ භාVඩ හා ෙසේවා සැප�ය හැ� පාෙTUය සැප(ක*ව+ ෙ� 
නාමෙfඛනය7 රාජ5 ආර7ෂක හා නාග:ක සංව�ධන අමාත5ාංශය Es+ ෙවනමම 
පව-වා ෙගන යg ඇත.  ඒ සඳහා Eසත්රා-මක කාVඩ ෙව+ ෙකොට ඇA අතර 
ඉf}ක*ව+ අqවා�යෙය+ම අදාළ පළාෙ- තම ෙවළඳ ආයතනය .යාප/ං1 කර 
A�ය (Wය.  
 

21. දැනට 2014 ව�ෂය සඳහා පව-වා ෙගන යg ලබන සැප(ක*ව+ / 
ෙකො+තා-ක*ව+ ෙ� .යා ප/ං1 ෙfඛනය  , 2015 ව�ෂයට අදාල සැප(ක*ව+ෙ� 
නාම ෙfඛනය q\- කල පI  අවලං� ෙS. 
 

*  sය} සහAක ef ~ටප- මF+ සැප�ය (Wය. ඡායාස්ථ ~ටප- භාරගg ලබgෙ� 
පධාන qෙයෝ�තයාෙ� රෙª පsTධ ෙනොතා:සව්රෙය\ Es+ ඒවා සහAක ෙකොට 
ඇ-න පම¼. 
 
 
 
 
½.ඩC.S. ෙම+�ස ්      අ-.කෙළේ ෙගෝඨාභය රාජප7ෂ  ආ�ඩC.S¿ ආ�එස්¿ ¿එස්� 
ගණකා�කා� (සැප® හා අලාභහාq)                                ෙfක 
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       රාජ5 ආර7ෂක හා නාග:ක සංව�ධන   අමාත5ාංශය 
       
 
ච/ 


