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ශ්රමසේව ල සවපඳීම 

 

ේෙන්ඩර්සඅංකසයූඩබ්යූ/ජීඒ/05/එම්පීඑව්/2018-2019 

 

 

ඌල වලල්වව් වි්ලවිද්යාය 

බදුල් 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

ඌල වලල්ව්ව වි්ලවිද්යාය 

බදුල් 

 

ේෙන්ඩර්සඅංකසයූඩබ්යූ/ජීඒ/05/එම්පීඑව්/2018-2019 

ඌලසේලල්ව්වසවි්ලවිද්ය යසවද්ශ සලර්ස2018-2019සේලනුේලන්සශ්රමසේව ල සවද්ශ සේෙන්ඩර්සකපද්ීම 

 

ඉල්ලුම්කරුලන් වද්ශා උපවද්ව් 

 

1. ඌලසේලල්ව්වසවි්ලවිද්ය යසවද්ශ සඑ අසඅරුරු කසක සමාම ල අසවද්ශ සඳශසසවද්ශන්සේව ල ස

වපඳයියසශපකිසආයසනසශ සපුද්ගයින්සේලතින්සේෙන්ඩර්සකපද්ලනුසපේබ්.සඒසවද්ශ ස2018.07.16ස 

දිනසසිෙස2018.08.06 දින ද් අල සේෙන්ඩර්සඉල්ලුම්ඳත්සනිකුත්සකරනුසබනසඅසරස2018.07.16ස

දිනසසිෙස2018.08.07සසදිනසද් අල සේෙන්ඩරඳත්සභ රගනුසපේබ්.සපර්ලසංසුසරැව්ීමස2018.07.25ස

ලනසදිනසසඳ.ලස2.00සෙසඌලසේලල්ව්වසවි්ලවිද්ය ේී පසඳපලපත්ේ . 

 

2. ේෙන්ඩරඳත්ස ඉදිරිඳත්ස කිරීේම් පස පිෙඳත්ස ේද්කකින්ස ේලන්ස ේලන්ස ලේයන්ස ලිපිස කලරස ේද්කකස

බශ සලිපිසකලරයන්හිසමුල්සපිෙඳසසශ සේද්ලනසපිෙඳසසලේයන්සවෙශන්සසබ සකලරේීසලම්ඳවස

උඩස ේකෂලේර්ස ේෙන්ඩරඳත්ස අංකස යූඩබ්යූ/ජීඒ/05/එම්පීඑව්/2018-2019ස යනුේලන්ස වෙශන්ස

සපබියස යුතුය.ස ේෙන්ඩරඳත්ස ලිය ඳදිංචිස සපඳෑේන්ස 2018.08.07ස දිනස ඳව්ලරුස 2.30ස ෙස ප්රථමමස

වභ ඳතිස ප්රවම්ඳ ද්නස කිටුල,ස ඌලස ේලල්ව්වස වි්ලවිද්ය ය,ස බ කල්ස යනස ලිපිනයෙස එවියස

යුතුය.සනපසේශොත්සඉශසසලිපිනයෙසේගනවිත්සභ රදියසශපක.සේෙන්ඩරඳත්සභ රේගනසඅලවන්වූස

ලශ මසවිලෘසසකරනසඅසරසඹබෙසේශෝසඹබේේසනිේයෝජිසේයකුෙසඑමසඅලව්ථම ලෙසවශභ ගීසවියස

ශපක. 

 

3. පිලිගත්සල ණිජසබපංකුලකින්සේශෝසර අණසආයසනයකින්සබ ගත්සරුස425,000.00ස අසලටින ස

ේකොන්ේද්මාස විරහිසස දිනස 120ස  අස වද්ශ ස ලංගුස ංසුසඇඳස බප කම්කරය අස ( Bid Security) වෑමස

ේෙන්ඩරඳත්රය අස වමගමස ඉදිරිඳත්ස කයුතුස අසරස එයස උඳකුඳති,ස ඌලස ේලල්ව්වස

වි්ලවිද්ය යසලේයන්සනම්කරසතිබියසයුතුය. 

 

4. ේව ල සවපඳීේම්සේකොන්ත්ර ත්තුලසපිරිනමනුසබනසආයසනයසේශෝසේකොන්ත්ර ත්කරුසවිසින්සමුළුස

ේෙන්ඩර්සලටින කිටන්ස5%ස අසේෙන්ඩරයසපිහිුලනුසදිනසසිෙසම වස13කසක ය අසවද්ශ සලංගුස

ක ර්යස ව ධකස බප කම්කරය අස පිලිගත්ස ල ණිජස බපංකුලකින්ස ගිවිසුම්ස අත්වන්ස කිරීමෙස ප්රථමමස

වි්ලවිද්ය යස ේලසස ඉදිරිඳත්ස කෂස යුතුය.එයස උඳකුඳති,ස ඌලස ේලල්ව්වස වි්ලවිද්ය යස

නමෙසතිබියසයුතුය. 

 

5. ේව ල සඅලයස ලයසමසසේකොන්ත්ර ත්සක මාම ේලන්සඳසුසසල කරෙත්සේව ල සවපඳීමෙසසි කසවියස

ශපක. 

 

6. ේසෝර ගත්ස ේකොන්ත්ර ත්කරුස ඉශසස ේව ල ලන්ස ඳලත්ල ේගනය මස වද්ශ ස වි්ලවිද්ය යස වමගස

ගිවිසුමකෙසඑෂඹියසයුතුසඅසරසේකොන්ත්ර ත්සක යසතු පසඅද් ෂසේව ල ේලන්සඉලත්ලන්ේන්සනම්ස

ම වසේද්කකසකල් පමකින්සඉලත්වියසයුතුය.සඑේව සකල් පමකින්සේසොරලසඉලත්ලන්ේන්සනම්සඅද් ෂස

ඇඳසසපන්ඳතුලසවි්ලවිද්ය යසවතුකරසගපමේේම්සඅයිතියසවි්ලවිද්ය යසවතුේ . 

 

7. ේෙන්ඩර්ස ිටස ගණන්ස ඉදිරිඳත්ස කිරීේම් පස සනතුරස අනූලස ේව ලකස මණ්ඩයෙස ේගලනුස බනස

අර්ථමව ධකසඅරමුද්ල්සවශසේව ල සනියු අසසභ රසසඅරමුද්ල්සේලන්සේලන්සලේයන්සද්ප අවියසයුතුය.ස

එේව මසකම්කරුසමේතිරීතිසලෙසඅද් ෂලසනිල ඩුසබ ස පමසශ සේගීම්සසි කකසයුතුය. 
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8. අලයස ලයසඅනූලස1987සඅංකස03සද්රණසේඳො කසේකොන්ත්ර ත්සඳනසසයෙේත්සලිය ඳදිංචිසීසසිටියස

යුතුය.එේව මස කම්කරුස මේතිස රීතිස ලෙස අනුකලස ලපුප්ස ඉදිරිඳත්ස කයුතුය.ස ේව ලකයින්ේේස

උඳරිමසශ සඅලමසලයව්සමාම ලසඅරුස18-55 අසරසවියසයුතුය. 

 

 

ස  වෙන්ඩර විව්තර ශා වකොන්වේසී 

 

1. වනීපාරක්ක කෙයුතු පලත්ලාවෙන යාම 

1.1 වි්ලවිද්ය ේී ඳරිඳ නස ේගොඩනපගිල්,ස අලන්ශ,ස විද්ය ග ර,ස ේද්න  ස

ේන්ල සික ග ර,ස ක්රීඩ ග රය,ස වන සනස ේගොඩනපගිල්,ස ම ර්ගස ඳද්ධතියස වශස අේනකුත්ස නම්ස

කරනුසබනසේගොඩනපගිලිසවද්ශ සවූසපිරිසි කසකිරීම්,සලපසිකිළිසපිරිසි කසකිරීම්,සසභ ණ්ඩසපිරිසි කසකිරීම්ස

ශ සේගොඩනපගිලිසඅලෙසබිම්සපිරිසි කසකිරීමසකෂසයුතුසඅසරසවි්ලවිද්ය ේීසඅලයස ලයන්සමසස

අේනකුත්සේව ල ලන්සකෂසයුතුය. 

1.2 වි්ලවිද්ය ේීසේගොඩනපගිලිසලසඉඩසප්රම ණයසආවන්නසලේයන්සලර්ගසඅඩිස75000ස අසේ .ස

ේමමසප්රම ණයසදිනඳස සවමේඳ ර අකසද්රලයසේයොද්ල සපිරිසි කසකෂසයුතුය. 

1.3 ේද්ොරසජේන්සලසපිරිසි කසකිරීමෙසඇතිසී කරුසප්රම ණයසආවන්නසලේයන්සලර්ගසඅඩිස10,000 අස

ඳමණස ලනස අසරස ේද්ොරස ජේන්ස ී කරුස අලමස ලේයන්ස වතියකෙස එ අස ලර අලත්ස ප්රවවථ්මස

මට්ෙමෙසපිරිසි කසකෂසයුතුය. 

1.4 වමේඳ ර අකසකෙයුතුසවද්ශ ස අලයසඋඳකරණසලනසේකොසු,ස ඉද්ල්,සේමොබ්සබුරුසු,සබකට්සශ ස

අේනකුත්සඅලයසඋඳකරණසේකොන්ත්ර ත්කරුසවිසින්සවඳය සගසසයුතුය. 

1.5 වමේඳ ර අකසකෙයුතුසවද්ශ සඅලයසකුණුඳශසරනසද්රලය/සඅඳ අඳ කසද්රලයසඩඩිෙර්ජන්ස සලනස

වබන්,ස ෙයිල්ස  අලීනර්,ස ේ ව්ස  අලීනර්,ස ේෙොයිට්ස  අලිනර්,ස සපටිස පිරිසි කස කරනස ද්ෑස ශ ස

අේනකුත්සඅලයසද්රලයසේකොන්ත්ර ත්කරුසවිසින්සවඳය සගසසයුතුය. 

1.6 වමේඳ ර අකසේව ලකයින්සව කද් ස දිනසසිෙසේවනසුර ද් ස ද් අල සේයේද්නස ක ර්ය ස දිනයන්හි පස

ේව ලකයින්සඅලයස ලයසඳරිදිසක ර්ය සදිනයන්සේනොලනසදිනයන්හි පද්සේව ලයසබ සදියසයුතුස

අසරසඒසවද්ශ සේගීම්සකිරීේම් පසකම්කරුසමේතිරීතිසලෙසඅද් ෂස පමන සඇතුළුසසියලුමසේගීම්ස

කසයුතුය.සඑලපනිසඅලව්ථම සවි්ලවිද්ය ේීසඳරිඳ නසඅංයසමගින්සද්න්ලනුසබනුසඇස. 

1.7 ේකොන්ත්ර ත්කරුසවිසින්සේව ල සවපඳීමසවද්ශ සේයොද්ල සඇතිසේව ලකයින්සඅධී අණයසකෂසයුතුස

අසරස අද් ෂස ේව ලකයින්ස නිල ඩුස අවමේඳස අලව්ථම ල පස ආේද්කස ේව ලකයින්ස ේයද්විමස

ේකොන්ත්ර ත්කරුේේසලගකීමසේ . 

1.8 පිරිසි කස කිරීමස නිසිස ආක රලස සි කස ේනොලනස බලස කිසියම්ස අංයකින්ස ද්පන්රුලේශොත්ස අද් ෂස

ව්ථම නේීසේව ලේීසේය කනුසේව ලකය ේේසදිනකසලපුඳසේගලනුසේනොපේබ්. 
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1.9 විව්තරය 

1.9.1 ෙයිල්,සිේමන්ති,බුමුතුරුණු,ේඳොෂලසනඩත්තුසවද්ශ  

a) කුණුේරොඩු,සඳව්සශ සදූවිලිසඉලත්සකිරීම     දිනඳස  

b) සියළු ේගොඩනපගිලි ල ේඳොේෂොල ේසස ම ත්තු කර පිරිසි ක කිරීම  දිනඳස  

c) මතුපිෙ ඔඳ ද්මන ේවෙ යන්ත්ර ණුව රල මප පම    ම සිකල 

   

1.9.2 අභයන්තරල /බාහිරල වීදුරු පිරිසිදු කිරීම 

a) ී කරු ල ඳපල්ම් ඉලත් කිරීම      ලශ ම 

b) ේ ව ් අලීනර් ේයොද්  අභයන්සර ී කරු ේව  පම ශ  පිරිසි ක කිරීම  දිනඳස  

c) ේ ව ් අලීනර් ේයොද්  බ හිර ී කරු ේව  පම ශ  පිරිසි ක කිරීම  ම සිකල 

d) ඇලුිටණියම් ශ  ද්පල ජේන්, ේද්ොර ර මු වශ ේද්ොරලල් පිවද්පමීම 

 ශ  පිරිසි ක කිරීම්       ම සිකල 

1.9.3 සවෝශ උපාාංෙ ආදිය නඩත්තු කිරීම 

a) ේෝශස සසම දිම්සආධ රකසඇලුිටනියම්සගර දිසලපෙ,සපටිව්සආදිය  වතිඳස  

b) ේෝශස සද් රසපියලරසවද්ශ සඹඳසද්පමීම     වතිඳස  

 

1.9.4 බිත්ති පාංකා වශ විදුලි උපාාංෙ 

 

a) බිත්ති පිවද්පමීම ශ  පිරිසි ක කිරීම      වතිඳස  

b) සිවිලිං ශ  ේකෝණ ල ඇති දූවිලි ශ  මකුළුද්පල්     වතිඳස  

 ආදිය පිරිසි ක කිරීම් ශ  ඉලත් කිරීම     දිනඳස  

c) වි කල් උඳ ංග ල දූවිලි පිරිසි ක කිරීම 

"වි කලි බුබුළු" වි කලි ඳංක " ව්ීචයන් ආදිය    වතිඳස   

d) සියළුම ලර්ගේී බිත්ති වද්ශ  සි කකරනස පිරිසි කසකිරීම්  ේද්වතියකෙසලර අ  

 ේසසසම ත්තුසකිරීමසශ සපිරිසි කසකිරීම    ේද්වතියකෙසලර අ  

e) බිත්ති මස තිේබන කපෂපල් ශ  ඳපල්ම් ඉලත් කිරීම   සසසසසසසසසසලශ ම 

1.9.5 ලැසිකිළි 

 

a) නියම පිරිසි කකරණ ශ  විබීජ න කයන්  

 බිත්ති පිරිසි ක කිරීම් ේව  පම් ශ  බිම් භ ජන ේව  කම් භ ජන    දිනඳස    

b) සියළුම ලපසිකිළි උඳ ංග එනම් කර ම, වබන් රද්ලන,  සසසසදිනඳස  ේද්ලර අ 

 ආදිය පිව ද්පමීම ශ  පිරිසි ක කිරීම          
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1.9.6 කුණු කව එකතු කිරීම ශා ඉලත් කිරීම 

 

a) ේගොඩනපගිලිසලසකුණුසේරොඩුසසඑකතුසකිරීම  

 "වතිඳස  " මල් ලපීම වද්ශ  උඳේයෝගී කර ගන්න  ී කරු ආලරණ කුටි ආදිය)  

      දිනඳස  

b)      සසවිබීජ න ක ද්රලය භ විස  කරිටන් කපලි කවෂ භ ජන ේව  පම ශ  පිරිසි ක කිරීම   

c) වි්ලවිද්ය  භූිටය තුෂ පිහිටි ක ණු ඳද්ධතිය පිරිසි ක කිරීම ශ  ජය ග  බපව ය මෙ 

වපපව්ීම                                                                                         වතිඳස                                             සසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසස 

 

1.9.7 විවිධ 

a)       ද්පල ගර දි ලපෙ, ගර දි ලපෙ, අත් ලපෙලල් ශපඩ ආදිය  

පිව ද්පමීම ශ  පිරිසි ක කිරීම                     වතිඳස  

b) ඳපන්ට්රි කබඩ් මතුපිෙ සින් අ ේව  කම් භ ජන ී කරු ෙයිල් ඇල්ල බිත්ති 

 කචුන්ෙර් ේෙොප්ව් බ හිර ලපසිකිළි ආදිය පිරිසි ක කිරීම        වතිඳස  

c) වන්ේ ඩ් ශ  ලපහි පිහිලි පිරිසි ක කිරීම         ම සිකල 

d) ශ්රලණ ග රසේද්නස  සලසලීසලලින්සවපදූසේ දික සලීසබඩුසවශසක ර්ය සආදිේයහිසදූවිලිස 

පිරිසි කසකිරීමසවතිේී දිනල ේඳ.ල 6.00 සිෙ ඳ.ල 6.00 ද් අල ත් ේවනසුර ද්  දිනල සේඳ.ල 6.00 සසසසසසසසසසස

සිෙ ඳ.ල 1.00 ද් අල ත්                                                       සසසසසසසසසසසසසසසසසස දිනඳස                                 සසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසස     

 

2 ශිය වන්ලාසිකාොර කම්කරු වවේලා වැපයීම 

2.1 ශියස ේන්ල සික ග ර වි්ලවිද්ය ේී අේනකුත් ේන්ල සික ග ර වංච රක බංග  යන දි 

වි්ලවිද්ය ය මගින් ද්පනුම් ේද්න සියළුම ේන්ල සික ග ර වද්ශ  ේව ලය වපඳයිය යුතුයි 

2.2  සසසේන්ල සික ග රසකම්කරුසේව ල සවපඳීේම් පසක න්ස සේන්ල සික ග රසවද්ශ සක න්ස ලන්ද්සපිරිිටස

ේන්ල සික ග රසවද්ශ සපිරිිටන්ද්සවපඳයියසයුතුයි.  

2.3 ේන්ල සික ග රසකම්කරුසේව ල සඳලත්ල සේගනය ේම් පසඳශසසවද්ශන්සේව ල ලන්සේන්ල සික ග රස

ශ සඅේනකුත්සඅංයන්සේලසසබ සදියසයුතුයි.  

2.3.1 ේන්ල සික ග ර  ේගොඩනපගිලි ලපසිකිළි උද්ය න ේගලතුසමන සේවසශ සේවෞඛ්ය ර අත සසේවස

පිරිසි කසකෂසයුතුයි.  

2.3.2 ේන්ල සික ග රස ශ ස ේගොඩනපගිලිස ලෙස සි කලනස ශ නිස වශස ඊෙස අයත්ස සියළුමස බඩුබ හිර දියස

වම්බන්ධලසසියළුමසලගකීමසද්පරියසයුතුයි.  

2.3.3  ේන්ල සික ග රසකම්කරුසේව ලේීසේයොද්ල සඇතිසේව ලකයින්සේව ල සවථ්ම නේීසනපලතීසේව ලේීස

ේයදියසයුතුසඅසරසඳපයස12සකසේව ල ල අසවපඳයියසයුතුය.ස 
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2.3.4 ේකොන්ත්ර ත්කරුසවිසින්සසමසේව ලකයින්සනිල ඩුසබනසඅලව්ථම සලසඅනුප්ර ප්තිකයින්සේයද්වියස

යුතුස අසර අද් ෂස ේව ලකයින්සඑේව සනිල ඩුසබ සගන්න ස අලව්ථම ලසසමසනිල ඩුසය මෙසප්රථමමස

අනුප්ර ප්තිකේයකුස ේකොන්ත්ර ත්කරුස මගින්ස බ දියස යුතුයි.ස අනුප්ර ප්තිකයින්ස වද්ශ ස ලපුප්ස

වි්ලවිද්ය යස මගින්ස ේගලනුස ේනොපේබ්. ේන්ල සික ග රස කම්කරුලන්ස නිල ඩුස බ ස ගන්න ස

අලව්ථම ල පස වි්ලවිද්ය ේීස ේන්ල සික ග රස ඳ කස ේලසස ද්පනුම්ස  පස අද් ෂස නිල ඩුස බ ස ගසස

යුතුය.  

2.4 ේකොන්ත්ර ත්කරුස විසින්ස ේව ලේයහිස ේයොද්ලනස ේව ලකයින්ස ශ ස ේව වික ලන්ස මන ස ේවෞඛ්යස

සත්ලයකින්ස සිටියස යුතුස අසරස අද් ෂස ේව ලකයින්ස ේව ලේීස ේයද්ීමෙස ප්රථමමස රජේීස පිළිගත්ස

ආයසනයකින්සවලද්යසල ර්ථම ල අසබ සදියසයුතුයි. 

2.5 දිනකෙස අලමස ලේයන්ස ේද්ලර අස ලපසිකිළිස වමේඳ ර අකස ද්රලයස ේයොද් ස පිරිසි කලස සබ ස ගසස

යුතුය.පිරිසි කසකිරීමසවද්ශ සඅලයසඋඳකරණසවශසඅඳත්ඳ නසද්රලයසඩඩිෙර්ජන්  ලනසවබන්සෙයිල්ස

 අලීනර්,ස ස ේ ව්ස  අලීනර්,ස ේෙොයිට්ස  අලීනර්,ස එය ර්ස ේප්ර්නර්,ස සපටිස පිරිසි කස කරනස ද්ෑස ශ ස

අේනකුත්සඅලයසභ ණ්ඩසේකොනත්ර ත්කරුසවිසින්සවඳය ගසසයුතුය.  

2.6 ඉශසසවිව්සරසලෙසඅමසරලසඅංකස1.9සහිසවද්ශන්සඅද් ෂසපිරිසි කසකිරීම්සකෂසයුතුය.  

2.7 ේකොන්ත්ර ත්කරුසකම්කරුලන්සඅභයන්සරසවශසභ හිරසේන්ල සික ග රලසේව ලේීසේයද්වියසයුතුස

අසරසවි්ලවිද්ය ේීසඅලයස සමසසේව ලකයින්සඅඩුසලපඩිසකිරීම්සකරනුසපේබ්.  

 එලපනිසඅලව්ථම සවි්ලවිද්ය ේීසඳරිඳ නසඅංයසමගින්සද්න්ලනුසබන්ේන්ය.ස  

2.8 ේන්ල සික ග රලසභ ණ්ඩසලසසි කලනසනපතිීම්සඅ භසශ නිසසි කීම්සසියල්සඅද් සේව ලකයින්ස

විසින්සවි්ලවිද්ය ේීසඳරිඳ නසඅංයසේලසසලිඛිසලසද්පනුම්දියසයුතුයි  

2.9සසසසසසේව ලකයින්සවද්ශ සේන්ල සිකසඳශසුකම්සඅද් සේන්ල සික ග රයසතුෂසවඳයනුසපේබ්.  

 

3  නඩත්තු තෙයුතු පලත්ලාවෙන යාම  

3.1 වි්ලවිද්ය ේීස නඩත්තුස කෙයුතුස ේව ල ස වද්ශ ස අලයස කරනුස බනස වි කලිස ක ර්ිටකේයකුස

ජනසක ර්ිටකේයකු ේව ල සවපඳීමසසි කසකසයුතුය. 

3.2 වි කලිස ක ර්ිටකයින්ස ශ ස ජනස ක ර්ිටකයින්ස ඳපයස 12ස කස ේව ල ස ක ය අස ේව ලේීස ේයද්වියස

යුතුය. 

3.3 අේනකුත්සේව ල ලන්සවි්ලවිද්ය ේීසඅලයස සමසසඉල්ලුම්සකසවිෙසවපඳයියසයුතුය.  

3.4 නඩත්තුස කෙයුතුලෙස අලයස අමුද්රලයස වි්ලවිද්ය ේයන්ස වඳයනස අසරස අලයස උඳකරණස

ේකොන්ත්ර ත්කරුසවිසින්සවපඳයියසයුතුය. 

3.5 වි්ලවිද්ය යසද්පනුම්ේද්නසඳරිදිසේව ලකයින්සේයොද්ලනසආක රයසේකොන්ත්ර ත්කරුසවිසින්සවකව ස

ගසසයුතුය.   

3.6 නඩත්තුසේව ල සඳලත්ල ේගනසයනුසබනසශ්රිටකයන්සවද්ශ සේන්ල සිකසඳශසුකම්සවි්ලවිද්ය යස

මගින්සවඳයනුසපේබ්. 

3.7 ජනසක ර්ිටකසශ සවි කලිසක ර්ිටකසවද්ශ සඅධය ඳනසසු කසුකම්සවපුර සතිබියසයුතුසඅසරසඅලමස
ලේයන්සඅරුස2සකසඳෂපුරුද්ද් අසතිබියසයුතුය.  
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4 තණවකොෂ කැපීවම් යන්ත්ර ්රියාකරු  

4.1 සණේකොසකපපීමසවද්ශ සලනසයන්ත්රසශ සඒසවද්ශ සලනසඉන්ධනසේකොන්ත්ර ත්කරුසවිසින්සවපඳයියස

යුතුසඅසරසසණේකොෂසකපපීේම්සයන්ත්රස්රිය කරුලන්සඅලමසලේයන්සසි ේද්ේනකුේේසේව ලයස

අලයසේ .  

4.2 සණේකොෂසකපපීේම්සයන්ත්රස්රිය කරුසබද් ද් සදිනසසිෙසඉරිද් සදිනසද් අල සේව ලේීසේයද්වියසයුතුය.ස

අලයස ලයසඳරිදිසක ර්ය සදිනයන්සේනොලනසදිනයන්හි පද්සේව ලයසබ සදියසයුතුසඅසරසඒසවද්ශ ස

දිනකසලපුඳසඳද්නම්සකරේගනසේගීම්සකරනුසපසේබ්.සඑලපනිසඅලව්ථම සවි්ලවිද්ය ේීසඳරිඳ නස

අංයසමගින්සද්න්ලනුසබන්ේන්ය. 

4.3සස උද්ය නසපිරිසි කසකිරීමසශ ස්රිඩ ංගනයසනඩත්තුසකිරීමස 

4.4ස වි්ලවිද්ය ේීසසණේකොෂසකපපියසයුතුසමුළුසභූිටසප්රම ණයසඅ අකරස40ස අසඳමණසේ . 

 

5 කම්කරුලන් වයද්වීම  

 1. වි්ලවිද්ය සභූිටයසපිරිසි කසකිරීමසභූිටයසනඩත්තුසකිරීමසශ සඳරිවරසතුසකපෑසඑලිසකිරීමස

වද්ශ  

 2. ක ර්ය සකෙයුතුසවශයකසේව ල ලන්සවද්ශ ස 

 3. අේන අසක ර්යන්සවි්විවිද්ය යසඅලයස ලසඳරිදිස 

 

5.1 උද්යාන කෙයුතු 

වි්ලවිද්ය  භූිටේී ඇති  අඳද්රලය ඉලත් කිරීම. 

 පිරිසි කසකිරීම 

 මුළුසභූිටය අතුගෑමසශ සඑකතුලනසඅඳද්රලයසවි්ලවිද්ය යසවිසින්සේඳන්ලනසව්ථම නයෙසබපශපරස

කිරීම        සඩදිනඳස   

 ේභෝගසවශ සලතුරසද්පමීම 

ශලවස 3ස –ස 4ස ද් අල ස ක යස තුස උද්ය නේීස සිුල ස ඇතිස වශස ේඳෝච්චිස ලස සිුල ස ඇතිස

ඳපලෙසලතුරසද්පමීම      සඩදිනඳස   

 වි්ලවිද්ය  භූිටේී ඇතිස උද්ය නය,ස ක්රීඩ ංගනයස ඇතුළුස වි්ලවිද්ය ස ඳරිශ්රේීස ඇතිස ලල්ස

කපපීමසශ සකපපසලල්සඅතුග ,සවි්ලවිද්ය යසවිසින්සේඳන්ලනසව්ථම නයෙසබපශපරසකිරීම 

      සඩවතිසේද්කකෙසලර අසේශෝසඅලයසඳරිදි . 

 

 වි්ලවිද්ය සභූිටේීසඇතිසම න සඳඳුරුසශ සඅේනකුත්සලල්සලර්ගසකඳ සඉලත්සකිරීම. 

         ඩමවකෙසලර අ  

 

1.පිවිසුම්ස ේද්ොරුේ ස සිෙස මීෙර්ස 2 අස ේද්ඳවෙස ම ර්ගයස ේද්ඳවඩප්රධ නස පිවිසුමස ශ සසස

පුව්සක සපිවිසුමසසිෙ . 

2.ප්රධ නසජසෙපංකිේීසසිෙසවංච රකසනිල වයස ද් අල සම ර්ගයසේද්ඳවසශ සජසෙපංකියස

ලෙ  

3.ේවෞඛ්යසමධයවථ්ම නය,සගපශපණුසේන්ල සික ග රස2සද් අල . 



8 
 

4.ප්රධ නසආඳනස  ේ සසිෙසපිරිිටසේන්ල සික ග ර 2සලෙ සභූිටය. 

     5.ේන්ල සික ග රස4හිසපිුඳවසේකොෙවසද්පනෙසඇතිසම යිම්සලපෙසද් අල . 

 කඳ ස ද්පමසම න සඳඳුරුසශ සලල්සලර්ගසවි්ලවිද්ය ේීසඋඳේද්ව්ස ඳරිදිසේලනමසව්ථම නයකෙස

බශ ලීම. 

 උද්ය නේීසලපීසඇතිසඅනලයසලල්සඳපෑටිසසශ සමල්සේඳෝච්චිසලසඇතිසලල්සඳපෑටිසසගල ස

ඉලත්සකිරීම      සඩවතියකෙසලර අ  

 ේඳොේශොරස ේය පමස ඩස වි්ලවිද්ය යස විසින්ස බ ස ේද්නස ේඳොේශොරස මල්ස ඳපස ශ ස අේනකුත්ස

ේබෝගසවශ සේය පම.    ඩසමවකෙසලර අ  

 

 

6 වේන ාා කම්කරුලන්  

1. ේද්නස   ස විලෘසස කිරීමස නිලපරදිස ේවස වපකමාමස ශ ස අලයස උඳකරණස නියිටසස

ේ  ලෙසවපඳීමසශ සඑහිසලගකීම්සද්පරීමසවශසසියළුමසපිරිසි කසකිරීේම්සකෙයුතු 

      2. වි්ලවිද්ය යසමගින්සද්පනුම්සේද්නුසබනසඅේනකුත්සේව ල ලන්ස 

7.  රියදුරු 

වි්ලවිද්ය ේීස ප්රල ශනස කෙයුතුස වශ ස බව්ස 3ෙස ශ ස ට්රප අෙරයකෙස පුහුණුලස ත්ස අරුරු කස 05ස

ඳෂපුරුද්ද්සඇතිසබරල ශනසරිය කරුසමශතුන්සශසරසේද්ේනකු 

 ආවනසස54සබව්සරථමස2  අසවශ  

 ආවනසස32සබව්සරථමස1ස අසසවශ  

 ට්රප අෙර්සස2ස අසවශ  

 

8. උද්යාන ලැඩ පරීක්ක තනතුරසස 

අරුරු කස45ෙසලපඩිසඅරුරු කස05කසේශෝසඊෙසලපඩිසඅද් ස අේ ත්රේීසඳෂපුරුද්ද් අසතිබියසයුතුය.ස 

9. වෙන්ඩර්පත් වමෙ ඉදිරිපත් ක යුතු ලියවිලි ශා අවනකුත් වෙන්ඩර් වකොන්වේසි  

  

9.1 ේෙන්ඩර්සිටසගණන්සඉදිරිඳත්සකිරීේම්දිසිටසගණන්සආකෘතිසඳත්රයසවමගසඳශසසවද්ශන්සේල්ඛ්නස

වශතිකසඉදිරිඳත්සකසයුතුසඅසරසඑමසේකොන්ේද්සිසවන ථමසකිරීමෙසඅේඳොේශොවත්සලනසේෙන්ඩර්ස

ඳත්රසප්රති අේ ඳසකරනුසඇස. 

i එකතුස කස අගයස මසස බ කස ේගීේම්ස වශතිකයස එමස බ කස ේගලනුස ේනොබනස ආයසනස ේද්ශීයස

ආද් යම්සබ කසේද්ඳ ර්සේම්න්තුේලන්සබ කසවශනසබ සඇතිසබලෙසවශතිකසඉදිරිඳත්සකසයුතුය.ස 

ii අර්ථමසව ධකසඅරමුද්ේල්සලිය ඳදිංචිසවශතිකස 

iii ලය ඳ රය අසලේයන්සලිය ඳදිංචිසවශතිකස 

iv ේව ල සවඳයන්නන්සවද්ශ සඑමසේව ල ලන්සවපඳීමසවද්ශ සලවරස03සඳපුරුද්ද්සඅලයසලනසඅසරස

එමසඳපුරුද්ද්සවන ථමසකිරීමසවද්ශ සඅලයසලනසවශතිකසඉදිරිඳත්සකසයුතුය. 

 ඳපුරුද්ද්සශ සගිණුම්සල ර්ස  

 ඳසුගියස ලවරස 3කස ක යස වද්ශ ස ස ශ්රමස ේව ල ස වපඳයූස ආයසනස ශ ස ඹරුන්ස වමගස ඇතිස කරගත්ස

ගිවිසුම්සලසපිෙඳත්. 

v 2015 -2016 ගිණුම්සලර්ේීසවිගණනයසකරනසද්සමයසල ර්ස ේ සපිෙඳස අස ස 



9 
 

            

 vi ේෙන්ඩර්ඳසසිටෂ පසගත්සකුවිස න්සිේීසපිෙඳස අස  

  අර්ථමසව ධකසඅරමුද්ේල්සලිය ඳදිංචිසඅංකයසවශසඑමසමුද්ල්සමශසබපංකුලසේලසසේගීේම්සල ර්ස . 

 Vii ශ්රමසවපඳීමසපිළිබද්සශ්රිටකයින්සපුහුණුසකිරීේම්සශ සපුහුණුසවපසිසපිළිබද්සවිව්සරස 

 

9.2 වමේඳ ර අකස ේව ල ස ේන්ල සික ග රස කම්කරුස ේව ල ස වශස නඩත්තුස කෙයුතුස වද්ශ ස ේයොද්ලනස

ශ්රිටකයින්සඳරිඳ නයසකිරීමසවද්ශ සසු කසුසනිධ රිේයකු/සනිධ රිනියකසඳත්සකසයුතුසඅසරසඒස

වද්ශ සකිසි කසේ සනය අසවි්ලවිද්ය යසමගින්සේගලනුසේනොපේබ්.ස 

9.3 ේව ලකයින්ස ේව ලේීස ේය පස සිටිය පස අවමේඳස වූස විෙස ේශෝස අනතුරකෙස ඳත්වූස විෙස ේශෝස ිටයගියස

අලව්ථම ලක ප වි්විද්යයසලගකීම අසේනොද්රනසඅසරසඒසවද්ශ සේමොනසයම්සේශෝසලන්දිසප්රධ නය අස

වි්ලවිද්ය යසමගින්සේනොද්රන්ේන්යස 

9.4 ේෙන්ඩරේීසද් අල සඇතිසසියලුසේව ල ලන්සවද්ශ සමවකෙසඅයකරනුසබනසිටසගණන්සද්ප අවියස

යුතුයස 

9.5 ේව ල සවපඳීේම්දිසවතිේීසලපඩසකරනසවෑමසදිනය අසවද්ශ මසේමහිසද් අල සඇතිසේව ලකසප්රම ණයස

ේව ලේීසේයද්වියසයුතුසඅසරසඅලයස ලයසඅනුලසඅේනකුත්සදිනයන්හිදිසද්සේව ලකයන්සේව ලේීස

ේයද්වියසයුතුයස. 

9.5.1 ETF ශ  EPF ද් යකස මුද්ල්ස ම සිකලස ේගීම්ස කස ඳසුස ල ර්ථම /ස  කඳත්ස ලස පිෙඳත්ස

වි්ලවිද්ය යසශ සබ කල්සදිව්ත්රි අසකම්කරුසක ර්ය යසේලසසඉදිරිඳත්සකසයුතුය.ස 

 

9.6 ේව ල සවඳයන්න සවිසින්සේව ලයසවද්ශ සේයොද්ලනුසබනසේව ලකයින්සවම්බන්ධලසඳශසසවද්ශන්ස
විව්සරසවි්ලවිද්ය ේීසඳරිඳ නසඅංයසේලසසඉදිරිඳත්සකසයුතුය.ස 

1. ග්ර මසේව ලකසවශතිකයස 

2. අද් සේඳොලිව්සබසප්රේද්ේීසේඳොලිව්සව්ථම නයසේලතින්සබ ගත්සේඳොලිව්සනි්ක වනස

වශතිකයස  

3. ජ තිකසශප කනුම්ඳත්සපිෙඳසස 

4. අද් සේව ලේයහිසේයදියසශපකිසබලෙසවලද්යසවහිසකය 

 

9.7.1 ිටසගණන්සඉදිරිඳත්සකිරීේම්දිසඳලත්න සකම්කරුසමේතිසරීතිසශ සඅේනකුත්සරජේීසමේතිසරීතිසලෙස

අනුලස ිටගණන්ස ඉදිරිඳත්ස කස යුතුස අසරස ස ඩේව ලකස අර්ථමස ව ධකස අරමුද්ල්ස ඳනස,ස ේව ල ස

නියු අතිකයන්ේේසභ රසඅරමුද්,සඅද් සකර්ම න්සයන්සවද්ශ සලනසඳඩිඳ කසවභ සආඥ සඳනසස

-සඅලමසේ සනසඳනස,සඅයලපයසවශනස පමන සඳනත්සලපනි සඑේව සේනොලනසඅය කම්ඳත්සප්රති අේ ඳස

කරනුසපේබ්.ස 

9.7.2 ිටසගණන්සඉදිරිඳත්සකිරීේම්දිසඳසුගියසආවන්නසලවරස03කසක යසවද්ශ සේව ලකයින්ස40 අසේශෝස

ලපඩිස ර ජයස වංව්ථම ස ලයලවථ්ම පිසස මණ්ඩස වද්ශ ස ේව ල ස වපඳයූස බලෙස වශතිකස ඉදිරිඳත්ස කස

යුතුය.සඑේව සේනොලනසඅය කම්සඳත්සප්රති අේ ඳසේකේර්.ස 

9.8 ම සිකස ේගීම්ස කිරීේම්දිස ඳපිටණීේම්ස ේල්ඛ්නයස අනුලස එමස ම වයෙස අද් ස දිනස ගණනයස කරස

ේගීම්සසි කසකරනුසබයි. 

9.9 සියලුමස ඉල්ලුම්කරුලනෙස ිටස ගණන්ස ඉදිරිඳත්ස කිරීමෙස ේඳරස වි්ලවිද්ය ේීස අද් ස ව්ථම නස

බ ගත්සඅලවරයකින්සඳසුසඳරි අ සකිරීමෙසශපකිය.ස 

9.10 ඌලසේලල්ව්වසවි්ලවිද්ය ලීයසප්රවම්ඳ ද්නසකිටුේ සතිරණයසඅලව නසතිරණයසලනසඅසරසයම්ස

ේෙන්ඩරය අස පිලිගපමේමස ේශෝස ේෙන්ඩරස ිටස ගණන්ස සියල්ස අලංගුස කිරීේම්ස බයද්ස

ප්රවම්ඳ ද්නසකිටුලසවතුසේ .ස 
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9.11 ේමමසේෙන්ඩරයසවද්ශ සඉදිරිඳත්සලනසඅය කම්කරුලන්සඉශසසේව ල සසියල්සවද්ශ මසිටසගණන්ස

ඉදිරිඳත්සකසයුතුය.සසියලුසේව ල සඑ අසේෙන්ඩරය අසලේයන්සවක සකෙයුතුසකරනසබපවින්ස

ේකොෙව්සලේයන්සඉදිරිඳත්සකරනුසබනසේෙන්ඩර්සිටෂසගණන්සප්රති අේ ඳසේකේර්. 

9.12 නඩත්තුසේව ල සවපඳීමසවද්ශ සඅලයසඋඳකරණසේකොන්ත්ර ත්කරුසවපඳයියසයුතුය. 

9.13 ේසෝර ගනුසබනසආයසනයසවිසින්සසමසශ්රිටකයින්සවද්ශ සශප කනුම්ඳස අසශ සසු කසුසනිසඇ කම අස

වපඳයියසයුතුයස  

9.14 දිනඳස සේව ලයෙසඳපිටේණනසේව ලකයන්ේේසේව ල සක යසේඳ.ලස7.30සසිෙසඳ.ලස4.30සද් අල ස

ේ .ස එයෙස අමසරලස අලයස ලයස අනුලස ේව ල ස ක යස ේලනව්ස වියස ශපක.සඒස වද්ශ ස ේලනයම්ස

 පමන ල අසේගලනුසේනොපේබ්.සේව ල සක යසේලනව්ස ලනසඅලව්ථම ල පසඅලමසලේයන්සඳපයස

9කසඅලමසක ය අසදින අසලේයන්සගපේන්ස .සලද්සදිනසභ ගසවද්ශ සඳපයස05 අසඅලමසක ය අස

එකසදිගෙසලපඩසකසයුතුය.ස 

9.15 සියලුසක ර්යසමණ්ඩයන්ේේසඳපිටණීේම්සේල්ඛ්ණය අස/සේල්ඛ්ණසඳලත්ල සේගනසය සයුතුසඅසරස

ආයසනයසවිසින්සඉල් සසිටිනසවිෙසඑයසඉදිරිඳත්සකසයුතුසේ .ස 

9.16 ේසෝර ස ගත්ස ේකොන්ත්ර ත්කරුස බිල්ඳත්ස ඉදිරිඳත්ස කිරීේම්දිස ඳපිටණීේම්ස ේල්ඛ්නස ලස පිෙඳස අද්ස

ේඳරස ම වේීස ේව ලකස අර්ථමස ව ධකස අරමුද්ල්ස ේව ල ස නියු අතිකයින්ේේස භ රස අරමුද්ස ේගවූස

ල ර්ස සපිෙඳත්සේද්කකින්සඩ8.5.1සඳරිදි සඉදිරිඳත්සකසයුතුය. 

 9.17සසසේසෝර ගත්සේකොන්ත්ර ත්කරු විසින්සඳශසසවද්ශන්සඋඳකරණසවපඳයියසයුතුයස 

 

01. කපතිස04 

02. උද්ළුස08 

03. පිහිස05 

04. ලල්සකඳනසමපත න්ස05සඩ 02   අසසසවහිස  

05. Vaccum ස Cleanerස 01ස ඩවි්ලවිද්ය ේීස ඇතිස පුු,ස තිරස ේරදිස ඇතුළුස අේනකුත්ස ද්රලයස

පිරිසි කසකිරීමෙ  

06. දිගුසකසශපකිසඉණිමග 

07. කුඩ සඉණිමගස 

 

9.18 ඳශස වද්ශන් ඳරිදි අද් ෂ ශ්රිටකයින් ේයද්විය යුතුය. ඒ වද්ශ  ඔරුන්ේේ ද් අල  ඇති  

         සු කසුකම් ඉදිරිඳත් කෂ යුතුය. 

සසසසසස 

01. උද්යාන ලපඩ ඳරී අක    - පිරිිටසශ්රිටකයින් ේයද්විය යුතුය 

02. වමේඳ ර අක කෙයුතු    - ගපශපණු ශ  පිරිිට අලය ඳරිදි 

03. නඩත්තු කෙයුතු වද්ශ     - පිරිිට ශ්රිටකයින් ේයද්විය යුතුය 

04. කම්කරු     - පිරිිටසශ්රිටකයින් ේයද්විය යුතුය 

05. උද්යානසකෙයුතු     - පිරිිටසශ්රිටකයින් ේයද්විය යුතුය 

06. ේද්නස  සකම්කරු    - පිරිිටස-සඅ.ේඳොව.සඩව .ේඳෂ සවමත් 

07. රිය කරු      - පිරිිටසශ්රිටකයින් ේයද්විය යුතුය 

08. වංච රකසනිල වසභ රකරු   - පිරිිටසශ්රිටකයින් ේයද්විය යුතුය 

09. ේන්ල සික ග රසකම්කරු   - අලයසඳරිදි 

10. ක ර්ය සකම්කරු    - අලයසඳරිදිස-සඅ.ේඳො.වසසඩව .ේඳෂ සවමත් 

11. යන්ත්රස්රිය කරු     - බහුසස  අණිකසආයසනයකසවශතිකසත් 

12. ප්ර අේ ඳනසයන්ත්ර්රිය කරු   - අද් ෂසයන්ත්රසවද්ශ සඳෂපුරුද්ද්සඇති 

13. ගණකසශිල්පීන්සේව ලය    - අද් ෂස අේ ේත්රීසඅලමසලේයන්සලවරකසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසස 

සසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසනිපුණස ලය අසඇති 
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9.19.  ගණනයසකරනුසබනසආක රය 

මය ද්ත්සසමසස(Pricing)    70% 

ස  අණිකසද්ත්සසමසසස(Technical)  30% 

 

 
ලර්ගීකරණය 

කුණු අලමසමට්ෙම 

 
ධාරිතාලය  

1.මයසව්ථම ලරසබලසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසස10 

2.ශ්රිටකයින්සවංඛ්ය ලස(පුහුණුසශ සනුපුහුණු)සසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසස10 

3.ඳපලපත්වූසපුහුණුසවපසිසගණනසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසස10 

4.ප්රධ නසශ්රිටකයින්ේේසසසු කසුකම් (ජසනෂසක ර්ිටක,සලඩුසක ර්ිටක,සයන්ත්රස

්රිය කරුසේව ල ල,සප්ර අේ ඳනසයන්ත්රස්රිය කරු,සබරල ශනසරිය කරු,සඋද්ය නස

ලපඩසඳරී අක )සසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසස10 
 

 
 
 
 
40 

 
 
 
 
20 

පෂපුරුේද් 

1.ආයසනේීසශ්රමසේව ල සපිළිබද්සඳෂපුරුද්ද්ස(අලමසලවරස03)                         10 

2.ේව ල සඅගයසකිරීේම්සලියකියවිලි                                                                  10 

3.ලවරස3 කසප්රධ නසේඳේල්සගිවිසුම් ගණනසඩේව ලකසවංඛ්ය ලසමසසවක ස

බනුසපේබ්)සසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසස                                                              10 
 
 

 
 
30 

 
 
15 

ක්රමේ ද්ය 

1.උඳකරණ,සඳ රිේභෝගිකසභ ණ්ඩසසශ සරව යනිකසද්රලයසතිේබනසබලසසසසසසසසසසසස05සසසසසසසසසසසසසස 

2.කම්කරුසමේතිසරීතිසලෙසේකොඳමණසනපඹුරුස ලය අසඇතිද්සබලසසසසසසසසසසසසසසසස10 

3.ආද් යම්සබ කසEPF වශස ETFසේගීේම්සප්රගතියසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසස15 

 

 
 
 
30 

 
 
 
15 
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Merit System for Evaluation 

Summary of weighted score 

Financial (Pricing)  70% 

Technical  30% 

 

Technical Proposal 

Rented criteria /Category Weighted (point) Minimum threshed  

 

Capacity 

1. Financial stabilityසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසස10 

2. Average turnover last 3 yearsසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසස10 

සසසසසසසසසසසසසNo of Labours (skilled /unskilled)සසසසසසසසස 

3. Training conductedසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසස10 

4. Qualification of key personalසසසසසසසසසසසසසසසසසස   සස10 

 

 

 

40 

 

 

20 

 

Experience 

1. Experience in the field (minimum 3 years)සසස10 

2. Letter of Appreciationසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසස10 

3. Value of last 3 years top level agreementසසසසස10 

 

 

30 

 

15 

 

Methodology 

01. Availability of Equipment/ consumableසසසසසසස05 

02. Comply with Labour rules & regulationසසසසසසස10 

03. ETF & EPF settlementසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසස15 

 

 

 

 

30 

 

 

 

15 

   

 

 

වභ ඳතිස 

ප්රවම්ඳ ද්නසකිටුලස 

ඌලසේලල්ව්වසවි්ලවිද්ය යස 

බ කල් 
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