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       2022/23 මහ කන්නය සඳහා වී වගා කිරිමට අවශ්ය රසායිකක ොපාොහාර  MOP) 
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1. මහවැලි ජාල සුරක්ෂිාාා ආයයෝජාන වැඩසටහයනහි (MWSIP) පිරිවැය සඳහා ශ්රී ලංකා ප්රජාාාා්ත්රික 
සමාජාවාදී ජානරජායට ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව (ADB) මගි් මූල හහසුක්  සහයා ති  අාර, එම මූල 
හහසුක්  වලි් යකාටසක්ෂ ඉහා දක්ෂවා ති  යකා්රාත්තුව ව යටයත්තුව  ග යගවී්  සඳහා යයාදා ගැමටමට අදහස  
කර තා. ලංසු ාැබීම ආසියානු සංවර්ධන බැංකුයේ සුදුසුක් ලාභී මූලාශ්ර රටව්වල ලංසුකුවව්ට විවෘා 
යේ.  

 
2. අමාා ම්ඩලය විසි් හත්තුව කරන ලද ස ාාවර ප්රස් හාදන කිටුවයේ (SCAPC) සභාහි  යවනුවට වාරිමාර්ග 

අමාාාංශය ෝජයයෝජානය කරිට් මහවැලි ජාල සුරක්ෂිාාා ආයයෝජාන වැඩසටහයනහි (MWSIP) 
වැඩසටහ් කළමනාකරණය ඒකකයේ (PMU) වැඩසටහ් අධක්ෂ (“the purchaser”) විසි් “2022/23 

මහ කන්නය සඳහා වී වගා කිරිමට අවශ්ය රසායිකක ොපාොහාර  MOP) ොමට්රික් ට ොටාන් 40,000 ප්රසම්පාදනය 

කිීමම”සඳහා සුදුසුක්  ලත්තුව ලංසුකුවව් යවි ් මුද්රා ාබන ලද ලංසු කැඳවනු ලැය .  
 

3. ආසියානු සංවර්ධන බැංකුයවහි “Single stage – one envelope” ක්රමය යටයත්තුව විවෘා ාරඟකාරී ලංසු 
ක්රමය අනුව ලංසු කැඳවීම ්රියාත්තුවමක යේ. ලංසු ාැබීම, ලංසු ලිපි ය්ඛනවල  විස ාර කර ති  හරිදි 
සුදුසුක් ලත්තුව රටවල සියලුම ලංසුකුවව් සඳහා විවෘා යේ.  

 
4. හහා සදහ් මූලික සුදුසුක්  සපුරන ලංසුකුවව් යග් හමණක්ෂ ලංසු කැඳවනු ලැය .  

 

 ආස්නාම හසුගිය අ ගුවදු  න (3)  ළ ලංසුකුව විසි් රසායෝජක යහායහාර සහයා අවස් කළ 

යකා්රාත්තුව සඳහා සහි ක කර ලබායගන ති  මුළු යගවී්  ප්රමාණය ඇ  ො ා  මිලියන 100 ක අවම 

සාමාන වාර්ික පිරිවැුවමක්ෂ ි බිය යු ය. 

 ආස්නාම හසුගිය වසර  න (3)  ළදි අවම වශයය් යකා්රාත්තුව  2ක්ෂ සඳහා ලංසුකුව විසි්, 
යකා්රාත්තුවකුව, බද්ධ වාහාර හ ග්කුව (Joint Venture partner) යහෝ උහ යකා්රාත්තුවකුවවකු 
යලස රසායෝජක යහායහාර සහයා ි බිය යු  අාර අදාළ යකා්රාත්තුව  අවස් කර ි බිය යු ය. එහි 
ලංසුකුවයේ සහභාගීත්තුවවය එක්ෂ එක්ෂ යකා්රාත්තුව ව සඳහා ඇ  ො ා  මිලියන 40 ක්ෂ යහෝ ඊට සමාන  
විය යු ය.  

 ලංසුකුව විසි් ඉදිරිහත්තුව කරන රසායෝජක යහායහාර ෝජෂ හාදනය කිරීම ස් බ්ධයය් අවම වශයය් 

වසර 03ක හළපුුවද්දක්ෂ ි බිය යු  අාර එම පිරිවිාරය්හි සඳහ් රසායෝජක යහායහාර යහෝ එම 
පිරිවිාරය්ට සමාන ෝජෂ හාදන  අවම වශයය් ොමට්රික් ට ොටාන් 40,000 ක්ෂ ආස්නාම හසුගිය වසර 
 න (3)  ළදී  විකුණා ි බිය යු ය. 



 ලංසුකුව යහෝ ෝජෂ හාදකයා විසි් ඉදිරිහත්තුව කරන රසායෝජක යහායහාර සැහයීමට හැකි වර්ගය, 
ප්රමාණය හා සංඛාත්තුවමක ගණන ගැම්් කුවයේ අවශාාවය මා දැනු්  යදන දිනය්හිදී අදාළ 
ස ාානය් යවා ප්රවාහනය කිරීමට කටයු  කළ යු ය. 
 

 ලංසුකුවව් ස  ද්රවිලල වත්තුවක් , ණය හහසුක්  මාර්ග යහෝ යවනත්තුව මූල ස් හත්තුව ප්රමාණය (ගිවිසු්  
ගා අත්තුවි කාර්  යගවි්  හැර) ලංසු ලිපි ය්ඛන වල ලංසු ආකෘි  Fin-3 හි සඳහ් කර ති  හරිදි විය 
යු ය. 

 
5. ලංසුකුවව් විසි් සපුරා ි බිය යු  සුදුසුක්  අවශාා ලංසු ය්ඛනවල ත ලත්තුව යකාට තා. 

 
6. උන්දුවක්ෂ දක්ෂවන ලංසුකුවව්ට ලංසු ය්ඛන වල මෘදු පිටහා (PDF), www.mwsip.lk      Information  

Procurements of MWSIP යන සබැඳිය ඔස යස  හරික්ෂෂා කර බැලිය හැක. 
 

7. උන්දුවක්ෂ දක්ෂවන ලංසුකුවව්ට, ඉංග්රිසි භාෂායව්  ල ලංසු ය්ඛන එක්ෂ කටලටලයක්ෂ ිටලදී ගැමටම සඳහා  
වැඩසටහ් අධක්ෂ යවා ebid.mwsip@gmail.com යන විදුත්තුව ලිපිනයට scan ක්රමයට ඉ්ීමක්ෂ යයාමු 
කළ යු ය. එවැෝජ ඉ්ීමක්ෂ ආයානයේ ලිපි ිලර්ෂයක්ෂ (Original Business Letter Head) යටයත්තුව 
ලංසුකුවයේ බලයලත්තුව ෝජයයෝජිායකුයේ අත්තුවසන සහිාව යයාමු කිරීම අෝජවාර්ය වන අාර, ලංසු ය්ඛන, 
ලංසු ාැබීය්  කාල සීමාව  ලදී ෝජකුත්තුව කරනු ලබන සංයශෝධන සහ හැහැදිලි කිරී්  වල මෘදු පිටහත්තුව එවීම 
සඳහා ලංසුකුවයේ නම හා ලිපිනය, දුරකාන අංකය, ෆැක්ෂස  අංකය සහ විදුත්තුව ලිපිනය එම ලිපියේ 

අ්ාර්ගා විය යු ය. එම ලිපිය ලද හසුව, ආහසු යනායගයවන ුව.100,000.00 යහෝ ත.යඩා. 290 ක 
ගාස  වක්ෂ යගවීම සඳහා යස වා ගැම්් කුව විසි් බැංකු ගිම්්  විස ාර ලබායදනු තා. ලංසුකුව විසි් 
අදාළ යගවීම සිදු කළ සැෝජ් යගවීම ාහ ගුව කරන ලියවි්ලක්ෂ වැඩසටහ් අධක්ෂ යවා එවිය යු  අාර 
යගවීම ාහ ගුව කරගත්තුව හසුව ස් ූර්ණ ලංසු ය්ඛන කටලටලයක මෘදු පිටහා බාගා කරගැමටමට හැකි වන 
සබැඳිය යස වා ගැම්් කුව විසි් ලංසුකුවට එවනු තා.එය ෝජසි හරිදි බාගා කරගැමටම ලංසුකුවයේ  
වගකීම වන අාර ඒ ස් බ්ධයය් කිසිදු වගකීමක්ෂ ප්රස් හාදන ්රියාවලිය අාර ර යහෝ ඉ් හසුව යස වා 
ගැම්් කුව විසි් යනාදරනු තා. 

 
8. ලංසුකුවව් සඳහා  ග ූ ර්ව ලංසු රැස වීම 2022 අොගෝසතු මස 03 වන දින ොප ව  10 00 හැයට හහා සඳහ් 

ලිපිනයේ ති  වැඩසටහ් අධක්ෂ කාර්යාලයේදී හැවැත්තුවයේ. ඒ සඳහා ලංසුකුවව්ට සහභාගී විය හැකි 
අාර (උහරිමය ෝජයයෝජිාය් යදයදයනකුට, යස වා ගැම්් කුවට යහර දැනු්  දීමක්ෂ කර ලියාහදිංචි වීමට 
යටත්තුවව) එයස ත්තුව යනාමැි  න්  සහයනු ලබන සබැඳිය ඔස යස  මාර්ගගා ක්රමයට ද ස් බ්ධ විය හැකි අාර 

ඒ සඳහා වැඩසටහ් අධක්ෂ යවා විදුත්තුව ලිපියක්ෂ මගි් 2022 අොගෝසතු මස 01 වන දිනට යහෝ ඊට ප්රාම 
ඉ්ීමක්ෂ කළ යු ය.  
 

9. අමාා ම්ඩලය විසි් හත්තුව කරන ලද ස ාාවර ප්රස් හාදන කිටුවයේ සභාහි  යවා යයාමු කරන ලද මුද්රා 

ාබන ලද ලංසු, ලංසු ලිපි ය්ඛන හි (Section 2 – Bid Data Sheet, ITB 21.1) සඳහ් හරිදි අදාළ වටිනාකම 

සහිා ලංසු ආරක්ෂෂකයක්ෂ යහෝ ලංසු ආරක්ෂෂක ප්රකාශනයක්ෂ සමඟ 2022 අොගෝසතු මස 17  වන දින ොප ව  

10 00 ට  යහෝ ඊට ප්රාම, යකාළඹ 10, ටී.බී. ජාායා මාවා, අංක 493 1/1, මහවැලි ජාල සුරක්ෂිාාා ආයයෝජාන 

වැඩසටහන, වැඩසටහ් කළමනාකරණ ඒකකය, වැඩසටහ් අධක්ෂකයේ කාර්යාලය යවා භාර දිම කළ 

යු ය. ලංසු හත්තුව  බාරගැමටම අවස්  ග වහාම සහභාගී වී ති  ලංසුකුවව්යේ බලයලත්තුව ෝජයයෝජිායි් 

ඉදිරියයහි ලංසු විවෘා කරනු ලැය . ය්  සඳහා ලංසුකුවව්ට මාර්ගගා ක්රමයට  ගවද සහභාගී විය හැකි 

අාර අදාල සබැඳිය එවීම සඳහා 2022 අොගෝසතු මස 15 වන දිනට යහෝ ඊට ප්රාම වැඩසටහ් අධක්ෂ 

යවා විදුත්තුව ලිපියක්ෂ මගි් ඉ්ීමක්ෂ කළ යු ය. 

10. ලංසු සැකසීම, ූර්ව ලංසු රැස වීමට සහභාගී වීම සහ ලංසු යගනැවිත්තුව භාර දිම සඳහා ලංසුකුවව්ට දැරීමට 

වන කිසිදු වියදමක්ෂ ස් බ්ධයය් කිසිදු වගකීමක්ෂ යස වා ගැම්් කුව විසි් දරනු යනාලැය . 

 

ව  සටහන් අධයක්ෂ,  

මහව ලි ජල සුරක් ටිතතා ආොයෝජන ව  සටහන (MWSIP), 

ව  සටහන් කළමනාකරණය ඒකකය (PMU), 

අංක 493 1/1, ටී.බී. ජායා මාවත, 

ොකාළඹ 10, 

ශ්රී ලංකාව. 

දු. ක  : +94 11 2675810 

ෆ ක් ටසත .: +94 11 2675227 

විදුත් ත ත ප ල් ලිනනය: ebid.mwsip@gmail.com 


