
පළාත් ඉංජිනේරු කාර්ාංශ් 

බස්නාහිර පළාත් සභාව 
 

ඉදිකිරීම් වැඩ, ද්රවය හා සේවා සැපයුම්කරුවන්, උපසේශන සේවා 

සපයන්නන්            සහ සුඵ පරිමාණ සකාන්රාත්කරුවන්  

ලියාපදිිංචි කිරීම -  2020 

 

බේනාහිර පළාත් ඉිංජිසන්රු කාරයාිංශසේ  ප්රධාන කාරයාලය හා   ප්රාසේශීය ඉිංජිසන්රු 

කාරයාල මඟින්  2020 වරෂසේ ක්රියාත්මක කරනු ලබන ඉදිකිරීම් වයාපෘතීන් සඳහා  “ 

ඉදිකිරීම් වැඩ සදහා සකාන්රාත්කරුවන් , සේවා සැපයුම්කරුවන්, උපසේශන සේවා 

සපයන්නන් සහ  සුළු පරිමාණ සකාන්රාත්කරුවන් ” වශසයන් ලියා පදිිංචි වීමට 

අසේක්ෂා කරනු ලබන  ඉදිකිරීම්  ආයතන හා පුේගලයින්, උපසේශන සේවා සපයන්නන්, 

සහ සුඵ පරිමාන සකාන්රාත්කරුවන් සවත   2020 වරෂය සඳහා ලියාපදිිංචි වීමට සමයින්  

ආරාධනා කරනු ලැසේ.  

 

ඒ අනුව පහත සඳහන් එක් එක් කාණ්ඩ සදහා  2020 වරෂයට ලියාපදිිංචි කිරීම කරනු 

ලැසේ. 

 

A - ඛාණ්ඩ් -  ඉදිකිරීම් “වැඩ”  සඳහා නකාේරාත්කරුවේ ලි්ා පදිංචි කිරීම.      

 

B - ඛාණ්ඩය   - ද්රවය හා නස්වා සැපයුම්කරුවේ, උපනේශන නස්වා සප්ේනේ, 

සුඵ පරිමාන     

                         නකාේරාත්කරුවේ   ලි්ාපදිංචි කිරීම 

 

B   ඛාණ්ඩ් පහත සඳහේ  අනු කාණ්ඩ ්ටනත් කාණ්ඩ ගත කර ඇත. 

    BA - තාක්ෂණික උපසේශන සේවා සපයන්නන් හා ආයතන   

    BB - සුඵ පරිමාන සකාන්රාත්කරුවන්  

    BC  - සේවා සැපයුම්කරුවන් 

     

BA- තාක්ෂණීක උපසේශන සේවා සපයන්නන් හා ආයතන   

BA1 
වුහමය ඉිංජිසන්රු සේවා 

සගාඩනැගිලි නිරිත සේවා  පිළිබඳ 

විසේෂඥතාව සහිත 

BA2 
වාේු විදයාත්මක සේවා 

ආයතනික සගාඩනැගිලි පිළිබඳ විසේෂඥතාව 

සහිත 

BA3 වාේු විදයාත්මක සේවා අභ්යන්තර ගෘහ අලිංකරණ පිළිබඳ 



 

BB - සුඵ පරිමාන නකාේරාත්කරුවේ නහෝ ආ්තන 

 

BB1 සදාර / ජසනල් / සහෝ සබදා සවන් කිරිසම් (පාටිෂන්) කාරයයන් සඳහා ඇලුිනියම් 

නිරමාන සැකසීම් 

BB2 වුහාත්මක වාසන් පිරිසැකසුම්කරුවන් (වාසන් කාේප, වාසන් සගාඩනැගිලි 

රාමුආදිය) 

BB3 ගෘහේථ සහ එළිමහන් උදයාන වගාවන්, තණ පිඩලි ඇල්ීම හා භූි අලිංකරණ 

කටයුු  

BB4 සගාඩනැගිලිවල බිත්ි සඳහා සලෝහ ආවරණ ේථාපනය කිරීම (wall cladding) 

BB5 මල සනාබඳින වාසන් සැකසීම් (Stainless steel fabricators) 

BB6 බුමුුරුණු සැපයීම සහ සවි කිරීම 

BB7 ඩිජිටල් මුද්රණය සහ බැනර සෑදීම, නාම පුවරු ආදිය ... 

BB8 සුළු වැඩ සඳහා දැව සැපයීම් 

BB9 සගාඩනැගිලි සිංරචක අළුත්වැඩියාව සහ නඩත්ුව (වහල අලුත්වැඩියාව, තීන්ත 

ආසල්ප කිරිම, කපරාදු කිරිම, පින්තාරු කිරීම, බිම් සැකසීම, සපදසරරු වැඩ, වැහි 

පීලි, සදාරවල්, ජසන්ල) 

BB10 මනු වල හා මළ මාරග ඇුළුව ජලනල, ජලාපවහන හා වැහි ජල පේධි 

අළුත්වැඩියාව සහ නඩත්ුව 

BB11 අඩු සවෝල්ීයතා විදුලි පේධි සහ උපකරණ අළුත්වැඩියාව සහ නඩත්ුව 

(අභ්යන්තර) විසේෂඥතාව සහිත 

BA4 වාේු විදයාත්මක සේවා /භූි 

අලිංකරනය  

භූි අලිංකරණය හා නඩත්ු සේවා  පිළිබඳ 

විසේෂඥතාව සහිත 

BA5 
බලයලත් ඉඩම් ිනින්සදෝරු සේවා 

ඉඩම් මැනීම සඳහා සුදුසුකම් හා පලපුරුේද 

සහිත 

BA6 
ප්රමාණ සමීක්ෂක සේවා 

සගාඩනැගිලි ප්රමාණ සමීක්ෂන සේවා  පිළිබඳ 

විසේෂඥතාව සහිත 

BA7 
විදුලි ඉිංජිසන්රු සේවා 

සගාඩනැගිලි විදුලි ඉිංජිසන්රු  සේවා පිළිබඳ 

විසේෂඥතාව සහිත 

BA8 
ජලසම්පාදන හා මලාපවහන 

ඉිංජිසන්රු සේවා 

සගාඩනැගිලි සඳහා ජල සම්පාදන හා 

මලාපවහන කටයුු පිළිබඳ විසේෂඥතාව 

සහිත 

BA9 

යාන්ික ඉිංජිසන්රු සේවා 

සගාඩනැගිලි සේවා (විදුලි සසෝපාන පේධි, 

වායුසමීකරණ පේධි) හා සමෝටර වාහන 

තාක්ෂණය පිළිබඳ විසේෂඥතාව සහිත 

BA10 
වරලත් විදුලි ඉිංජිසන්රුවන්  

විදුලි ේථාපනයන් සහික කිරීම සඳහා ලිංවිම 

සමඟ ලියාපදිිංචි වී ඇි. 

BA11 

භූ තාක්ෂණ  විමරශන සේවා 

විසේෂිත බිම් වැඩිදියුණු කිරීම, අත්ිවාරම් 

සැලසුම් සහ පාිංශු පරීක්ෂණ විසේෂඥ 

සේවාවන්  

BA12 ප්රධාන සැලසුම් සකේ කිරීම 

(Master Plan)  

බේනාහිර පළාත් සභ්ාසේ ආයතන සඳහා 

ප්රධාන සැලසුම් සකේ කිරීම  (Master Plan) 



BB12 split වරගසේ වායු සමීකරණ අළුත්වැඩියාව සහ නඩත්ුව 

BB13 මලාපවහන සහ ජල සපාම්ප අළුත්වැඩියාව සහ නඩත්ුව 

BB14 දැව සපාළව කපා මට්ටම් කිරිම, ඔප දැමීම සහ සීලන්ට් (Sealants) සයදීම හා 

සිනමේි තට්ටු න්දීම 

BB15 ගලි සේවය (පූික ටැිංකි, සපඟවුම් වලවල් පිරිසිදු කිරීම හා හිේ කිරීම) 

BB16 බල උත්පාදක යන්ර අලුත්වැඩියාවන් හා සේවා කිරිම 

 

BC - නස්වා සැපයුම්කරුවේ 
 

BC1 ජල මුද්රිත රසායනික සැපයුම්කරුවන් / ේථාපකයන් 

BC2 පළිසබෝධ පාලන සේවා 

BC3 කාරයාල ගෘහභ්ාණ්ඩ සැලසුම් කිරීම, සැපයීම සහ සවි කිරීම 

BC4 ිර සරදි සහ වැහි ආවරණ සැලසුම් කිරීම, සැපයීම සහ සවි කිරීම 

BC5 ගිනි ආරක්ෂණ සහ නිවාරණ පේධි සැලසුම් කිරීම, සැපයීම හා සවි කිරීම 

BC6 සකාන්ීට් අළුත්වැඩියා කටයුු ; සකාන්ීට් නිරිතයන්හි පළුදු හා සන්ි බදාම 

සහෝ නික්සේපණ ක්රම සයාදා යථාවත් කිරිම, මල කෑ වැරගැන්නුම් යථාවත් කිරිම 

ඇුලත් සේ. 

BC7 පරිගණක ග්රැෆික් / මෘදුකාිංග භ්ාවිතසයන් සගාඩනැගිලිවල ිමාණ ආකෘි (3D) 

නිරමාණය 

BC8 ආරක්ෂක සේවා සැපයුම් ආයතන 

BC9 ඉන්ටරසලාක් ගල් සැපයුම් ආයතන 

BC10 වාහන පූරණ අලුත්වැඩියාන් කිරීම / වාහන පින්තාරු කිරීම  

BC11 වාහන අලුත්වැඩියාවන් හා සේවාවන් 

BC12 පරිගණක හා උපාිංග ආශ්රිත සේවා සැපයුම්  

BC13 දුරකථන හා දත්ත පේධි ආශ්රිත සේවා සැපයුම්  

 

 

 

 

 

 

 

1.0  න්ෝගයතා නිරණා්ක  

  

A කාණ්ඩය -   ඉදිකිරීම් “වැඩ” සඳහා  
 

1.1  සගාඩනැගිලි ඉදිකිරීම් සේරය පිළිබඳ ICTAD (වරතමාන නාමය CIDA) හි වලිංගු  

ලියා පදිිංචියක්     

 ලබා ිබිය යුුය.   

1.2  බේනාහිර පළාත ුළ වයාපාර ලියා පදිිංචි ලිපිනයක්  ිබිය යුුය. 

1.3  අසාධු සල්ඛන ගත සනාවී සිටිය යුු අතර,  පසුගිය කාලය ුළ ඉටුකරන ලද 

ඉදිකිරීම් වල අදාල   



 ප්රිතීන්  පවත්වාසගන  යාමට අසපාසහාසත්  වීම් පිලිබඳ  වාරතා සනාිබිය  

යුුය. 

 

B කාණ්ඩය - සැපයුම්කරුවේ, උපනේශන නස්වා සැපයුම්කරුවේ, සුඵ පරිමාන 

නකාේරාත්කරුවේ සඳහා   
 

1.4  යාවත්කාීන කරන ලද වයාපාර ලියාපදිිංචිය ිබිය යුුය.    

1.5  අදාළ වෘත්ිකයන්  සහෝ ආයතන මඟින් ලබා ගත් නිරසේශිත  ලිපි සදකක් ඉදිරිපත් 

කිරීමට හැකි විය     

 යුුය. 

1.6  ගනුසදනු  කරුවන්සේ ලැයිේුවක් සහ කාරය සාධන සහික ඉදිරිපත් කල යුුය. 

1.7  ඊට අමතරව BA - කාණ්ඩය සඳහා අදාළ වෘත්තීයමය ආයතන වල සිංගත 

සාමාජිකත්වය සහෝ ලියාපදිිංචිය සහිත පුේගලයන්  සහෝ ආයතන විය යුුය (එනම්, 

ගෘහ නිරමාණ ශිල්පී ආයතනය, ඉිංජිසන්රු ආයතනය, ප්රමාණ සමීක්ෂක ආයතන 

ආදී........) 

 

2.0 සපාදු  සුදුසුකම් හා  නිරණායක 
 

2.1 එක් එක් කාණ්ඩ යටසත් ලියාපදිිංචිය සඳහා සුදුසුකම් ලැබීමට, අයදුම්කරුවන්  

බේනාහිර පළාසත් ේිර පදිිංචිකරුසවකු විය යුුය. නැතසහාත් බේනාහිර පළාත 

ුළ වයාපාර ලියාපදිිංචි කිරීමක් ිබිය යුුය. වයාපාර ලියාපදිිංචි සහිකයක් 

ඉදිරිපත් සනාකරන අවේථාවන්හිදී ග්රාම නිලධාරි විසින් ේිර පදිිංචි ලිපිනය / 

වයාපාර ලිපිනය  තහවුරු කරන  සහිකයක් ඉදිරිපත් කළ යුුය. 
 

2.2 සියලුම අයදුම්කරුවන් අදාළ ක්සේරසේ අවම වශසයන් අවුරුදු සදකක (2) ක 

පළපුරුේදක් ඇි අය විය යුුය. සනාථ කරන ලියකියවිලි ඉදිරිපත් කළ යුුය. 
 

2.3 අයදුම්පත පරීක්ෂා කිරීසමන් පසු නිසයෝජය ප්රධාන සල්කම් (ඉිංජිසන්රු)  විසින් නම් 

කරන ලද   කිටුවක් විසින් වයාපාර පරිශ්රය පරීක්ෂා කිරීම / තක්සේරු කිරිසමන් 

අනුරුව ලියාපදිිංචිය සිදු කරනු ඇත. 
 

2.4 අයදුම්පත් පිළිගැනීම සහෝ ප්රික්සේප කිරීසම්  බලය නිසයෝජය ප්රධාන 

සල්කම්(ඉිංජිසන්රු සේවා)සුය. 
 

2.5 2019.12.31  දින ප.ව. 2.00 ට පසුව ලැසබන අයදුම්පත් ප්රික්සේප කරනු ලැසේ. 
 

 

සම් පිළිබද උනන්දුවක් දක්වන සකාන්රාත්කරුවන් හා සැපයුම්කරුවන්ට,  අවශය වැඩි දුර 

විේතර හා සල්ඛන පරීක්ෂා කර බැීම   2019.12.09  දින සිට  2019.12.31  දින  දක්වා 

සිසේ  වැඩ කරන දින වල පැය 9.00 සිට  15.00  පැය දක්වා  ඉිංජිසන්රු කාරයාිංශසේ 

සගාඩනැගිලි අිංශයට  පැිණ පරීක්ෂා කිරීමට සහෝ   දුරකථන අිංක  011- 2 092510 / 011-

2 092524 / 011-2092501  ඇමතීසමන්   විමසීම් කළ හැක.  
 

ලියාපදිිංචි වීමට අසේක්ෂා කරන අයදුම්කරුවන් බස්නාහිර පළාත් ඉංජිනේරු 

කාර්ාංශ්නේ  ප්රධාන ගණකාිකාරී  සවත එක් එක් කාණ්ඩ සඳහා ආපසු 

සනාසගවන රු:1500.00  බැගින් වූ ගාේු   මුදලින්  සගවා  රිසිට් පත  ඉදිරිපත් කිරීසමන්  

2019 සදසැම්බර 09 වැනි  දින   සිට 2019 සදසැම්බර 31 දින දක්වා   ඕනෑම වැඩ කරන 



දිනයකදී පැය 9.00   හා  15.00   පැය  අතර කාලය ුලදී   අයදුම්පත් කට්ටල ලබා ගත 

හැකිය.  
 
 

සම්පූරණ කරන ලද  අයදුම්පත්  සනාථ කිරීසම්  ලිපි සල්ඛණ  සමඟ  මුද්රා  තබන  ලද  

කවරයක බහා  වම්පස ඉහළ  සකලවසර   “ ඉදිකිරීම් වැඩ සඳහා සකාන්රාත්කරුවන්  

සහ සැපයුම්කරුවන්  ලියා පදිිංචිය 2020 ”  යනුසවන් සඳහන් කර  2020  ජනවාරි මස 03 

වැනි  දින ප.ව.2.00  ට සහෝ ඊට සපර ලැසබන සේ   “නිසයෝජය ප්රධාන සල්කම් (ඉිංජිසන්රු), 

බස්නාහිර පළාත් ඉංජිනේරු කාර්ාංශ්,  5 වන මහල, පළාත් සභ්ා සගාඩනැගිලි 

සිංකීරණය,  නඩේසිල් නකාබ්බෑකඩුව මාවත,   බත්තරමුල්ල ” යන ලිපිනයට   

ලියාපදිිංචි තැපෑසලන්  සහෝ අින් සගනවිත් භ්ාරදිය හැකිය.  
 

 
 

පරාක්රම කරුණාරත්න 

නිසයෝජය ප්රධාන සල්කම් (ඉිංජිසන්රු සේවා) 

බේනාහිර පළාත් ඉිංජිසන්රු කාරයාිංශය, 

5 වන මහල, 

අිංක 204, 

සඩන්සිල් සකාේබෑකඩුව මාවත, 

බත්තරමුල්ල,. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


