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1.   – ලංකා ෙතාර“” හා ස”“ෙ“දන තා”ෂණ  “ෙය–“තායතනය  (ICTA)  ”’” ලංකා  රජෙ“ ”ල–” —ථා”ත 
කර• ලැ“ අතර, එය රජය ස“ “ධාන ය“තල පහ”කම වන අතර, ෙ”“ ෙය”’ 800 අ“ක  “මාණයකට  
ස’කාරක’වය ලබා “ ඇත.  IT  ය“තල  පහ”ක’ සඳහා ”—”රණ ප“”ෂණ සඳහා  ආර”ෂක ප“”ෂක 
ෙමවල’ (ජාල අව—න’  ත”ෙ—”ව සහ ෙය”’  අව—න’ ත”ෙ—”ව) “ල“ ගැ”මට  ICTA  “ගමනය  කර• 
ලැෙ•.එබැ”” LGC  සහ ස’කාරක ෙව•  ෙය”’  ආර”ෂක ම”ටම වලං• •“ම  සහ නංවා–ම සඳහා ආර”ෂක 
ප“”ෂණ  ෙමවල’ “ල“ ගැ”මට  ICTA  අදහ—  කර”.

2.   ICTA  ෙව•ෙව” ෙදපා•තෙ’”“ “ස’පාදන  ක“•ෙ“  (DPC) සභාප“වරයා ”’”  ලංකා රජෙ“ ”ල–”  
(LGC 2.0)  ස’කාරක ෙ—වාව සඳහා ජාල ආර”ෂණ ත”ෙ—”  •“ෙ’ ෙමවලම සහ ”ල–” මත  පදන’ —  
ෙව• ෙය”’ ආර”ෂණ ත”ෙ—” •“ෙ’  ෙමවලම  —ථාපනය •“ම සහ ”—ාස  •“ම සඳහා ”””ක’ල’  
ෙය–”තා—•ණ ලං”ක”ව” ෙව“” ““ තැ“ ලං” කැඳව• ලැෙ•. 

3.   ’ය—ම ලං”, ලං” •” ෙ”ඛන  සමග ලබා“ ඇ“ ආකෘ“යට අ•ව  බැං— ඇපකරය” ආකාරෙය”  – ලංකා 
””ය” එ” ල”ෂ ”’ දහසක (–ල”. 120,000.00)  ව“නාක“” –“  ලං”  ”ර”ෂණය”  සමග එ”ය –“ය.

4.   ෙමම ලං”කරණය ජා“ක තරගකා“  ලං”කරණ  ප“පා“ය  (NCB)  යටෙ’ පැවැ’ෙවන  අතර, එය – ලංකා 
රජෙ“ “ස’පාදන  මා•ෙග–පෙ–ශ ම“” ෙමෙහයව• ලබන අතර, ලං” •”ෙ”ඛනය” “ ද”වා ඇ“  ෙය–”තා 
හා ”””ක’ ස–රාලන ෙය–”තා—•ණ ’ය—ම ලං”ක”ව” හට ”වෘතව පව”.

5.   අ’ලා” ලං”ක”ව” හට ෙනා“ෙ” ලං”  •” ෙ”ඛන ප“”ෂාව කා•යාල ෙ“ලාව”  “ළ“ 2022 මා•“ මස 14 
වන ”න ’ට  ෙනා. 490,  6 වන මහල, ආ•. ඒ. –.  ෙම” මාවත, ෙකාළඹ 03 ”““   ICTA  “ස’පාදන අංශෙ““  
’”කළ හැක. ”රකථන අංකය 2369099 ”––’  තැපෑල procurement@icta.lk  ලං” •” ෙ”ඛන ICTA  
ෙව• අඩ”ෙ“ එන’   (https://www.icta.lk/ procurement/) ප“”ෂා  කර බැ–ම සඳහා පමණ” ද”වා ඇත.

6.   ඉං“’ භාෂාෙව” ””ෙයල කරන ලද ස’—•ණ  ලං” •” ෙ”ඛන ක”ටලය” අ’ලා”  ලං”ක”ව”හට •”ත 
අය”’පත” එ•ෙම”  හා අාප” ෙනාෙගවන  – ලංකා ””ය”  “”දහසක (–.ලං.”. 3,000.00) ගා—“ව”  
ෙග•ෙම” ප” 2022 මා•“ මස 14 වන— ’ට රාජකා“ ”නය”““ කා•යාල ෙ“ලාව”  “ළ“ 5 වන ෙ’දෙ“ 
ද”වා ඇ“  කා•යාල •”නෙය” “ල“ ගත හැක. 

7.   ස’—•ණ කරන ලද ලං” 5 වන ෙ’දෙ“  ද”වා ඇ“ •”නයට 2022 මා•“ මස  28 වන ”න ප.ව. 3.00 ෙහ– 
ඊට ෙපර  ලැ—මට සැලැ—”ය –“ය.  “මාද • ලැෙබන ලං” ““”ෙ’ප කර• ලැෙ•. ලං”භාර ගැ”ෙ’ ෙ“ලාව 
අවස” — වහාම ලං” ”වෘත •“ම ෙ’ සඳහා පැ“ෙණන ලං”ක”ව”ෙ” “ෙය–“තය” ඉ”’”ට“  ’” කර• 
ලැෙ•.  ’ය—ම ලං”,  ලං” •” ෙ”ඛන සමග “ ඇ“ ආකෘ“යට  අ•ව, 3 වන ෙ’දෙ“ සඳහ”  ව“නාකමට  බැං— 
ඇපකරයක ආකාරෙ“ ලං”  ”ර”ෂණය” සමග එ”ය  –“ය. 

8.   ලං” භාර ගැ”ෙ’ අවසාන ”නයට  ”න 5 කට ෙපර පැහැ”• •“’  අව“ ව”ෙ” න’  procurement@icta.lk  
යන ”––’ •”නයට ඒවා ෙයා“ කරන ෙලස ලං”ක”ව”ෙග” ෙමම“” ඉ”ලා ’“• ලැෙ•.

සභාප“, ෙදපා•තෙ’”“ “ස’පාදන ක“•ව,
– ලංකා ෙතාර“” හා ස”“ෙ“දන තා”ෂණ “ෙය–“තායතනය  (ICTA),
ෙනා. 490,  6 වන මහල, ආ•. ඒ. –. ෙම” මාවත,
ෙකාළඹ 03.
2022 මා•“  මස 13 වන ”න. 


