
 

බස්නාහිර පළාත් සභාල 

පළාත් ඉංජිනේරු කාර්යාංය 
 

ඉදිකිරීම් ලැඩ, ද්රලය ාා නස ලා සැපුමම්කරුලේ, උපනශන නස ලා සපයේනේ            

සා සුළු පරිමාණ නකොේත්රාත්කරුලේ  ලියාපදිංචි කිරීම -  2022/2023 

ඵව්නාහිර ඳෂාත් ඉංජිනේරු කාර්යාංනේ  ප්රධාන කාර්යාය ශා   ප්රානීයය ඉංජිනේරු කාර්යා භඟිේ  

ක්රියාත්භක කරනු ඵන ඉදිකිරීම් ලයාඳීනේ ලට අදා “ ඉදිකිරීම් ලැඩ වදශා නකොේත්රාත්කරුලේ   නවේලා 

වැඳයුම්කරුලේ  උඳනීන නවේලා වඳයේනේ වශ  සුළු ඳරිභාණ නකොේත්රාත්කරුලේ ” ලනයේ ලියා ඳදිංචි 

වීභට අනේක්ා කරනු ඵන  ඉදිකිරීම්  ආයතන ශා පුීගයිේ  උඳනීන නවේලා වඳයේනේ  වශ සුප ඳරිභාණ 

නකොේත්රාත්කරුලේ නලත 2022/2023 ලර්ය වශා ලියාඳදිංචි වීභට නභයිේ  ආරාධනා කරනු ැනේ.  

ඒ අනුල ඳශත වශේ එක් එක් කාණ්ඩ වදශා  2022/2023 ලර්යට ලියාඳදිංචි කිරීභ කරනු ැනේ. 

A - කාණ්ඩය -  ඉදිකිරීම් “ලැඩ”  සඳාා නකොේත්රාත්කරුලේ ලියා පදිංචි කිරීම.      

B - කාණ්ඩය   - ද්රලය ාා නස ලා සැපුමම්කරුලේ, උපනශන නස ලා සපයේනේ, සුඵ පරිමාණ     

                         නකොේත්රාත්කරුලේ   ලියාපදිංචි කිරීම 

B   කාණ්ඩය පාත සඳාේ  අනු කාණ්ඩ යටනත් කාණ්ඩ ගත කර ඇත. 

    BA - තාක්ණික උඳනීන නවේලා වඳයේනේ ශා ආයතන   

    BB - සුප ඳරිභාණ නකොේත්රාත්කරුලේ  

    BC  - නවේලා වැඳයුම්කරුලේ 

BA- තාක්ණීක උඳනීන නවේලා වඳයේනේ ශා ආයතන 

BA1 ලුශභය ඉංජිනේරු නවේලා නගොඩනැගිලි නිර්මිත නවේලා  පිළිඵ විනේඥතාල වහිත 

BA2 ලාව්තු විදයාත්භක නවේලා ආයතනික නගොඩනැගිලි පිළිඵ විනේඥතාල වහිත 

BA3 ලාව්තු විදයාත්භක නවේලා භඅබයේතර  අබයේතර ගීශ අංකරණ පිළිඵ විනේඥතාල වහිත 

BA4 
ලාව්තු විදයාත්භක නවේලා ූමිමි අංකරණය  

මිමි අංකරණය ශා නඩත්තු නවේලා  පිළිඵ විනේඥතාල 

වහිත 

BA5 ඵයත් ඉඩම් මිනිේනදෝරු නවේලා ඉඩම් භැනීභ වශා සුදුසුකම් ශා ඳපුරුීද වහිත 

BA6 
ප්රභාණ වීකක්ක නවේලා 

නගොඩනැගිලි ප්රභාණ වීකක්න නවේලා  පිළිඵ විනේඥතාල 

වහිත 

BA7 
විදුලි ඉංජිනේරු නවේලා 

නගොඩනැගිලි විදුලි ඉංජිනේරු  නවේලා පිළිඵ විනේඥතාල 

වහිත 

BA8 
යාේත්රික ඉංජිනේරු නවේලා 

නගොඩනැගිලි වශා ශා භාඳලශන පිරිඳශදු පිළිඵ 

විනේඥතාල වහිත 

BA9 
යාේත්රික ඉංජිනේරු නවේලා 

නගොඩනැගිලි නවේලා භවිදුලි නවෝඳාන ඳීධති  ලායුවීකකරණ 

ඳීධති  ගිනි ආරක්ණ ඳීධති    

BA10 යාේත්රික ඉංජිනේරු නවේලා නභෝටර් ලාශන තාක්ණය පිළිඵ විනේඥ නවේලා 



 

BB - සුඵ පරිමාණ නකොේත්රාත්කරුලේ නාෝ ආයතන 

BB1 නදොර ූ ජනනල් ූ නශෝ නඵදා නලේ කිරිනම් භඳාටිේ  කාර්යයේ වශා ඇලුමිනියම් නිර්භාන වැකසීම් 

BB2 ලුශාත්භක ලානේ පිරිවැකසුම්කරුලේ භලානේ කාේඳ, ලානේ නගොඩනැගිලි රාමු ආදිය  

BB3 ගීශව්ථ වශ එළිභශේ උදයාන ලගාලේ  තණ පිඩලි ඇල්ලීභ ශා මිමි අංකරණ කටයුතු  

BB4 නගොඩනැගිලිල බිත්ති වශා නෝශ ආලරණ ව්ථාඳනය කිරීභ භwall cladding  

BB5 භ නනොඵඳින ලානේ වැකසීම් (Stainless steel fabricators) 

BB6 බුමුතුරුණු වැඳයීභ වශ වවි කිරීභ 

BB7 ඩිජිටල් මුද්රණය වශ ඵැනර් වෑීභ, නාභ පුලරු ආදිය ... 

BB8 සුළු ලැඩ වශා දැල වැඳයීම් 

BB9 නගොඩනැගිලි වංරචක අළුත්ලැඩියාල වශ නඩත්තුල භලශ අලුත්ලැඩියාල, නේත ආනල්ඳ කිරිභ, කඳරාදු 

කිරිභ, පිේතාරු කිරීභ, බිම් වැකසීභ, නඳදනර්රු ලැඩ, ලැහි පීලි, නදොරලල්, ජනේ  

BB10 භනු ල ශා භෂ භාර්ග ඇතුළුල ජන  ජාඳලශන ශා ලැහි ජ ඳීධති අළුත්ලැඩියාල වශ නඩත්තුල 

BB11 අඩු නලෝල්ටීයතා විදුලි ඳීධති වශ උඳකරණ අළුත්ලැඩියාල වශ නඩත්තුල 

BB12 split ලර්ගනේ ලායු වීකකරණ අළුත්ලැඩියාල වශ නඩත්තුල 

BB13 භාඳලශන වශ ජ නඳොම්ඳ අළුත්ලැඩියාල වශ නඩත්තුල 

BB14 දැල නඳොෂල කඳා භට්ටම් කිරිභ  ඔඳ දැීකභ වශ සීේට් භSealants) නයීභ ශා සිනභේති තට්ටු නයීභ 

BB15 ගලි නවේලය භපතික ටැංකි  නඳඟවුම් ලලල් පිරිසිදු කිරීභ ශා හිව් කිරීභ  

BB16 ඵ උත්ඳාදක යේත්ර අලුත්ලැඩියාලේ ශා නවේලා කිරිභ 

 

BC - නස ලා සැපුමම්කරුලේ 

BC1 ජ මුද්රිත රවායනික වැඳයුම්කරුලේ ූ ව්ථාඳකයේ ූ ජ ලාරක නකොේත්රාත්කරුලේ භWater Proofing) 

BC2 ඳළිනඵෝධ ඳාන නවේලා / නේයේ භර්ධන නවේලා  

BC3 කාර්යා ගීශබාණ්ඩ වැසුම් කිරීභ, වැඳයීභ වශ වවි කිරීභ 

BC4 තිර නරදි වශ ලැහි ආලරණ වැසුම් කිරීභ, වැඳයීභ වශ වවි කිරීභ 

BC5 ගිනි ආරක්ණ වශ නිලාරණ ඳීධති වැසුම් කිරීභ, වැඳයීභ ශා වවි කිරීභ 

BC6 නකොේක්රීට් අළුත්ලැඩියා කටයුතු ; නකොේක්රීට් නිර්මිතයේහි ඳළුදු ශා වේ බ ඵදාභ නශෝ නික්නේඳණ රභ 

නයොදා යථාලත් කිරිභ  භ කෑ ලැරගැේනුම් යථාලත් කිරිභ ඇතුත් නේ. 

BC7 ඳරිගණක ග්රැෆික්ක් ූ භීදුකාංග බාවිතනයේ නගොඩනැගිලිල ත්රිභාණ ආකීති භ3D  නිර්භාණය 

BC8 ආරක්ක නවේලා වැඳයුම් ආයතන 

BC9 ඉේටර්නොක් ගල් වැඳයුම් ආයතන 

BC10 ලාශන නඵොඩි අලුත්ලැඩියාලේ කිරීභ ූ ලාශන පිේතාරු කිරීභ  

BC11 ලාශන අලුත්ලැඩියාලේ ශා නවේලාලේ භයාේත්රිකූවිදුලිූලායු වීකකරණ  

BC12 ඳරිගණක ශා උඳාංග ආශ්රිත නවේලා වැඳයුම්  

BC13 දුරකථන ශා දත්ත ඳීධති ආශ්රිත නවේලා වැඳයුම්  

 

 

BA11 
ලරත් විදුලි ඉංජිනේරුලේ  

විදුලි ව්ථාඳනයේ වශතික කිරීභ වශා ංවිභ වභඟ 

ලියාඳදිංචි වී ඇති. 

BA12 
මි තාක්ණ  විභර්න නවේලා 

විනේෂිත බිම් ලැඩිදියුණු කිරීභ, අත්තිලාරම් වැසුම් වශ 

ඳාංශු ඳරීක්ණ විනේඥ නවේලාලේ  

BA13 ප්රධාන වැසුම් වකව් කිරීභ භMaster 

Plan) ූඋඳනීනය භConsultants) 

ඵව්නාහිර ඳෂාත් වබානේ ආයතන වශා ප්රධාන වැසුම් 

වකව් කිරීභ  භMaster Plan)  ශා උඳනීන නවේලා වැඳයිභ  



1.0  නයෝගයතා නිර්ණායක  

  

A කාණ්ඩය -   ඉදිකිරීම් “ලැඩ” වශා  

 

1.1  නගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම් නෂේත්රය පිළිඵ ICTAD භලර්තභාන නාභය CIDA  හි ලංගු  ලියා ඳදිංචියක්     

 ඵා තිබිය යුතුය.   

1.2  ඵව්නාහිර ඳෂාත තුෂ ලයාඳාර ලියා ඳදිංචි ලිපිනයක්  තිබිය යුතුය. 

1.3  අවාධු නල්ඛන ගත නනොවී සිටිය යුතු අතර   ඳසුගිය කාය තුෂ ඉටුකරන ද ඉදිකිරීම් ල අදා   

 ප්රමිනේ  ඳලත්ලානගන  යාභට අනඳොනශොවත්  වීම් පිලිඵ  ලාර්තා නනොතිබිය  යුතුය. 
 

B කාණ්ඩය - සැපුමම්කරුලේ, උපනශන නස ලා සැපුමම්කරුලේ, සුඵ පරිමාන නකොේත්රාත්කරුලේ සඳාා   

 

1.4  යාලත්කාලීන කරන ද ලයාඳාර ලියාඳදිංචිය තිබිය යුතුය.    

1.5  අදාෂ ලීත්තිකයේ  නශෝ ආයතන භඟිේ ඵා ගත් නිර්නීශිත  ලිපි නදකක් ඉදිරිඳත් කිරීභට ශැකි විය     

 යුතුය. 

1.6  ගනුනදනු  කරුලේනේ ැයිව්තුලක් වශ කාර්ය වාධන වශතික ඉදිරිඳත් ක යුතුය. 

1.7  ඊට අමතරල BA - කාණ්ඩය වශා අදාෂ ලීත්නයභය ආයතන ල වංගත වාභාජිකත්ලය නශෝ 

ලියාඳදිංචිය වහිත පුීගයේ  නශෝ ආයතන විය යුතුය භඑනම්, ගීශ නිර්භාණ ශිල්පී ආයතනය, 

ඉංජිනේරු ආයතනය, ප්රභාණ වීකක්ක ආයතන ආී........  

 

2.0 නඳොදු  සුදුසුකම් ශා  නිර්ණායක 

 

2.1 එක් එක් කාණ්ඩ යටනත් ලියාඳදිංචිය වශා සුදුසුකම් ැබීභට  අයදුම්කරුලේ  ඵව්නාහිර ඳෂානත් වථ්ිර 

ඳදිංචිකරුනලකු විය යුතුය. නැතනශොත් ඵව්නාහිර ඳෂාත තුෂ ලයාඳාර ලියාඳදිංචි කිරීභක් තිබිය යුතුය. 

ලයාඳාර ලියාඳදිංචි වශතිකයක් ඉදිරිඳත් නනොකරන අලව්ථාලේහිී ග්රාභ නිධාරි විසිේ වථ්ිර ඳදිංචි 

ලිපිනය ූ ලයාඳාර ලිපිනය  තශවුරු කරන  වශතිකයක් ඉදිරිඳත් කෂ යුතුය. 

 

2.2 සියලුභ අයදුම්කරුලේ අදාෂ ක්නේත්රනේ අලභ ලනයේ අවුරුදු නදකක භ2  ක ඳෂපුරුීදක් ඇති අය විය 

යුතුය. වනාථ කරන ලියකියවිලි ඉදිරිඳත් කෂ යුතුය. 

 

2.3 අයදුම්ඳත ඳරීක්ා කිරීනභේ ඳසු නිනයෝජය ප්රධාන නල්කම් භඉංජිනේරු   විසිේ නම් කරන ද   

කමිටුලක් විසිේ ලයාඳාර ඳරිරය ඳරීක්ා කිරීභ ූ තක්නවේරු කිරිනභේ අනතුරුල ලියාඳදිංචිය සිදු කරනු 

ඇත. 

 

2.4 අයදුම්ඳත් පිළිගැනීභ නශෝ ප්රතික්නේඳ කිරීනම්  ඵය නිනයෝජය ප්රධාන නල්කම්භඉංජිනේරු නවේලා  වතුය. 

 

2.5 2022.04.29 දින ඳ.ල. 2.00 ට ඳසුල ැනඵන අයදුම්ඳත් ප්රතික්නේඳ කරනු ැනේ. 

 

නම් පිළිඵද උනේදුලක් දක්ලන නකොේත්රාත්කරුලේ ශා වැඳයුම්කරුලේට   අලය ලැඩි දුර විව්තර ශා නල්ඛන 

ඳරීක්ා කර ඵැලීභ   2022.03.28 දින සිට  2022.04.28  දින  දක්ලා වතිනේ  ලැඩ කරන දින ල ඳැය 9.00 සිට  

15.00  ඳැය දක්ලා  ඉංජිනේරු කාර්යාංනේ ප්රවම්ඳාදන ඒකකයට ඳැමිණ ඳරීක්ා කිරීභට නශෝ දුරකථන අංක  

011- 2 092504 ූ 011-2 092506 ඇභනනභේ   විභසීම් කෂ ශැක.  



 

ලියාඳදිංචි වීභට අනේක්ා කරන අයදුම්කරුලේ බස්නාහිර පළාත් ඉංජිනේරු කාර්යාංයනේ  ප්රධාන 

ගණකා බකාරී  නලත එක් එක් කාණ්ඩ වශා ආඳසු නනොනගලන රු:1500.00  ඵැගිේ ව ගාව්තු   මුදලිේ  නගලා  

රිසිට් ඳත  ඉදිරිඳත් කිරීනභේ  2022.03.28 ලැනි  දින   සිට 2022.04.28 දින දක්ලා   ඕනෑභ ලැඩ කරන දිනයකී 

ඳැය 9.00   ශා  15.00   ඳැය  අතර කාය තුී   අයදුම්ඳත් කට්ට ඵා ගත ශැකිය.  

 

මුල් පිටඳත ශා අනු පිටඳත ලනයේ වම්පර්ණ කරන ද  අයදුම්ඳත්  වනාථ කිරීනම්  ලිපි නල්ඛණ  වභඟ  මුද්රා  

තඵා  ලිපි කලරයක ඵශා ලම්ඳව ඉශෂ නකලනර් “ ඉදිකිරීම් ලැඩ වශා නකොේත්රාත්කරුලේ  වශ 

වැඳයුම්කරුලේ  ලියා ඳදිංචිය 2022ූ2023 ”  යනුනලේ වශේ කර  2022.04.29 ලැනි  දින ඳ.ල.2.00  ට නශෝ 

ඊට නඳර ැනඵන නවේ   “නිනයෝජය ප්රධාන නල්කම් භඉංජිනේරු   බස්නාහිර පළාත් ඉංජිනේරු කාර්යාංය,  5 

ලන භශ  ඳෂාත් වබා නගොඩනැගිලි වංකීර්ණය   204  නඩේසිල් නකොබ්බෑකඩුල මාලත,   බත්තරමුල් ” යන 

ලිපිනයට   ලියාඳදිංචි තැඳෑනේ  නශෝ අතිේ නගනවිත් බාරදිය ශැකිය.  

 

 

 

නිනයෝජය ප්රධාන නල්කම් භඉංජිනේරු  

ඉංජිනේරු කාර්යාංය භඵ.ඳ   

5 ලන භශ  අංක 204, 

නඩේසිල් නකොේඵෑකඩුල භාලත, 

ඵත්තරමුල්. 

දු.ක. -  011-2092504 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


