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ප්රසම්ඳදන දන්වීම 
ඌව ඳළත් සභව 

නිය ෝජ්ය ප්රධන යේකම් (ඉංජියන්රු යසේව) කර් ල  
 

ඌව ඳළත් සභයේ නිය ෝජ්ය ප්රධන යේකම් (ඉංජියන්රු යසේව) කර් ලයේ ප්රසම්ඳදන කමිටුයේ 
සභඳති විසින් ඳහත සදහන් කර්මන්ත ඉටුකිරීම සදහ                      ධි   යේ 

(CIDA) ලි ඳදංචි  සහිත ඌව ඳළත් ඳරිඳලන සීමව තුල ඳදංචි සුදුසුකම් ලත් 
යකොන්ත්රත්කරුවන්යගන් තරඟකරී ලංසු කවීම සහ මුද්ර තබන ලද ලංසු කවනු ලයේ. 

 

අනු 
අංක  

 
කර්මන්තයේ නම 

අවශ්ය 
අවම 

CIDA 
යරේණි  
(යගොඩ
නගිලි 
ඉදකිරිම්

) 

         
    

      
    
      

       
         

ඉදකිරී
ම් කල 
ඳරස  
(දන 
ගණන) 

ලංසු 
ලි විලි 
ගසතු 
මුදල 
(රු.) 

ලංසුඳත් 
නිකුත් 
කරන 

කර් ල  

1 

බතල   ආයුර්යේද යරෝහයේ 
ය ෝජිත බහිර යරෝගී අංශ්  සහ 
වට්ටු සංකීර්ණ  ඉද කිරීම. 

C5 195,000.00 280 5,000.00 

ඳළත් 
යගොඩනගි
ලි අධයක්ෂ  
කර් ල , 
පං අරව, 
බදුේල 

 

2 
කප්ඳටියඳොළ සහතික කල ඳසයේ 
යදමහේ යගොඩනගිේලක්ෂ ඉද කිරීම. 

C5 200,000.00 280 5,000.00 

3 

කතරගම කෘෂිකර්ම 

යදඳර්තයම්න්තුයේ සංචරක 
නිවස  ඉද කිරීම. 

C5 140,000.00 280 5,000.00 

4 
වේලව  සහකර කෘෂිකර්ම 
අධයක්ෂ  කර් ල  ඉද කිරීම. 

C6 110,000.00 240 5,000.00 

5 
බිබිල මදගම සහකර කෘෂිකර්ම 
අධයක්ෂ  කර් ල  ඉදකිරිම 

C6 85,000.00 240 5,000.00 

6 

 

මහි ංගන ඳරිවස කර් ල  සහ 
නව යදමහේ යගොඩනගිේලක්ෂ ඉද 
කිරීම 

C6 75,000.00 240 5,000.00 

7 
රවණ ඇේල නරඹුම් මදරි  ඉද 
කිරීම 

C6 70,000.00 270 5,000.00 

8 

කතරගම ඌව ඳළත් කර්මන්ත 
යදඳර්තයම්න්තුව සදහ 
ප්රදර්ශ්නගර යගොඩනගිේලක්ෂ 
ඉදකිරිම 

C6 65,000.00 240 5,000.00 

9 
බඩේකුඹුර ආයුර්යේද ඔසු උ න 
සදහ යගොඩනගිේලක්ෂ ඉදකිරිම 

C6 50,000.00 240 3,000.00 

10 
ලුණුගල බ/කයලයිමගේ යදමළ 
විදයලයේ රීඩ පටි  හ 
යප්රේක්ෂ කගර  ඉදකිරීම  

C6 105,000.00 210 5,000.00 
"ලඟම 
ඳසල 
යහොම 
ඳසල" 
වඩසටහ

න්  
ක්රි ත්මක 
කිරීම් 
ඒකක , 
පං අරව, 
බදුේල 

11 

 

බ/ ද තලව මහ විදයලයේ විදුහේ 
ඳති නිළ නිවස හ විදයගණිත e 

පුසතකල යගොඩනගිේලඉදකිරීයම් 
කර්මන්ත න්හි ඉතිරි වඩ යකොටස 
නිමකිරීම. (අධයඳන කලඳ - 
බණ්ඩරයවල) 
 
 

C6 65,000.00 90 5,000.00 

12 
බ/ පටරත්මයේ අංක 01 යදමළ 
විදයලයේ ගුරු නිවස අළුත්වඩි ව 
(අධයඳන කලඳ - බණ්ඩරයවල) 

C8 12,000.00 90 3,000.00 



2 
  

13 

යමො/ බදුළුගම්මන කණි ඨ 

විදයලයේ වසිකිලි ඒකක 01 ක්ෂ 
ඉදකිරීම හ යමො/ යමොණරවන 
කණි ඨ විදයලයේ වසිකිලි ඒකක 

01 ක්ෂ ඉදකිරීම  න කර්මන්ත න්හි 
ඉතිරි වඩ යකොටස නිමකිරීම. 

C8 14,000.00 90 3,000.00 

14 

යමො/ යසේලකතරගම මහ 
විදයලයේ ආඳනශ්ලව ඉදකිරීයම් 
කර්මන්තයේ ඉතිරි වඩ යකොටස 
නිමකිරීම. (අධයඳන කලඳ -
තණමේවිල) 

C8 20,000.00 90 3,000.00 

15 

යමො/කුමරදස මහ විදයලයේ 
වසිකිලි ඒකක 2 ඉදකිරීයම් 
කර්මන්තයේ ඉතිරි වඩ යකොටස 

නිමකිරීම. (T/2-1,T/5-1) –  

(අධයඳන කලඳ - වේලව ) 

C8 13,000.00 90 3,000.00 

16 

බේලකටුව දස යරෝහයේ නව 
වට්ටු යගොඩනගිේල ඉදකිරීයම් 
කර්මන්තයේ ඉතිරි වඩ යකොටස 
නිමකිරීම. 

C7 40,000.00 90 3,000.00 

බණ්ඩ 
රයවල 
ප්රයීය  
ඉංජියන්රු 
(යගොඩනගි

ලි) 
කර් ල  

17 
යබොරලන්ද ප්රයීය  යරෝහයේ වහල 
අලුත්වඩි  කිරීම. 

C7 25,000.00 150 3,000.00 

18 
එයගොඩයවල ස න මධයසාන  ඉද 
කිරීම 

C8 24,500.00 180 3,000.00 

බදුේල 
ප්රයීය  
ඉංජියන්රු  
(යගොඩනගි

ලි) 
කර් ල  

   

 01. ඉහත වගුයේ සහන් කර ඇති ඳරිද ඉද කිරීම් කර්මන්ත සංවර්ධන අධීකරියේ (CIDA) අවම 

යරේණියේ යහෝ ඉහළ යරේණි ක සහ අදල  ක්ෂය ේත්රයේ ලි ඳදංචි  සහිත අසධු යේඛණ ගත යනොවු 

සර්ාක, ය ෝගයත ූරර්ණ ලංසුකරුවන් ලංසු ප්රදන  සදහ සුදුසුකම් ලබති. 
 

  02. ලංසු ඇගයීයම්දී ඳහත සහන් සුදුසුකම් සලක බලනු ලයේ. 
 

I. ඳසුගි  වසර ඳහ තුල සිවිේ වඩ වටිනකමින් 60%ක්ෂ යහෝ ඊට සමන එක්ෂ කර්මන්ත ක්ෂ 

ඉටුකර ඇති ඳළපුරුීද (ඉහත වගුයේ  අවම අවශ්ය සීඩ  යරේණි  C7 හ C8 ඉේල ඇති 

කර්මන්ත සහ යමම යකොන්යීසි  අදළ යනොයේ) 

II. ඳසුගි  වසර ඳහ තුල ඉහත ඉදකිරීයම් සිවිේ වඩ වලට සමනව ඳවත්වයගන ගි  සමනය 

පරිවටුම. 

III. මුලයම  හකි ව. 

IV. දනට කර යගන  න වඩ වල මුලය හ යභෞතික ප්රගති  

 

 03. ලංසු වටිනකම රුප ේ මිලි න 05ක්ෂ යහෝ ඊට වඩි අග ක්ෂ සහිත කර්මන්ත සහ 1987 අංක 

03 දරන යඳොදු යකොන්ත්රත් ගිවිසුම් ඳනත  ටයත් ලි ඳදංචි වි  යුතු අතර, ලංසු සමඟ එම 

ලි ඳදංචි සහතික  ඉදරිඳත් කළ යුතු . එම ලි ඳදංචි සහතික  අමුණ යනොමතිවීම ලංසු 

ප්රතික්ෂයශ්ේඳ කිරීමට යහේතුවක්ෂ යේ. 
 

 04. යම් සහ උනන්දුවක්ෂ දක්ෂවන ලංසුකරුවන් හට 2018.09.20 සිට 2018.10.12 දන දක්ෂව ඉහත 

වගුයේ සහන් කර් ල යවත ලිඛිත ඉේලුම්ඳතක්ෂ ඉදරිඳත් කිරීයමන් ප්රසම්ඳදන ආකෘතිඳත් වල 

සම්ූරර්ණ ඉංග්රීසි භ ම  පටඳතක්ෂ කර් ල යේලවන් තුළ  ඉහත වගුයේ සහන් ඳරිද ලංසු 

ලි විලි ගසතුව යගවීයමන් ඳසු ලබ ගත හකි අතර, අ කිරීමකින් යතොරව ඳරික්ෂ  කළ හක.  
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      05. ලංසු සුරක්ෂ ණ  මුදලින් යනොයගවන්යන්නම් ලංසු සමඟ ලංසු සුරක්ෂ ණ ඇඳකර ක්ෂ අමුණ 

එවි  යුතු . ලංසු සුරක්ෂ ණ  සහ වගුයේ සදහන් ලංසු සුරක්ෂ ණ මුදල යමන් යදගුණ ක්ෂ 

වටිනකමින් යුත් ශ්රී ලංක මහ බංකුයේ අනුමත කළ වණීජ් බංකුවකින් ලබගත් ඇඳකර ක්ෂ 

ඉදරිඳත් කල හකි . යම  යකොන්යීසි රහිතව ඉේලවිට යගවනු ලබන ඇඳකර ක්ෂ වි  යුතු .  

 

 06.  ලංසු ඇඳකර  2019 .02.15 යවනි දන දක්ෂව වලංගු වි  යුතු . 

             

 07.  ලංසු 2019 .01.15 යවනි දන දක්ෂව වලංගු වි  යුතු . 

 

08. නිසි ඳරිද සම්ූරර්ණ කරන ලද ලංසු පටඳත් යදකකින් යුතුව අදළ ප්රසම්ඳදන කමිටුව යවත 

2018 -10-15 වනි දන ඳ.ව.2.00 ට යඳර ඉදරිඳත් කළ යුතු අතර, ලංසුඳත් වල මුේ පටඳත හ අනු 

පටඳත  නුයවන් සදහන් කර යවන් යවන්ව කවර යදකක බහ එම කවර යදක එක්ෂ ලිප කවර ක 

බහ, ඉහළ වම්  යකළවයර් අදළ කර්මන්තයේ නම සදහන් කර මුද්ර තබ, සභඳති, ප්රසම්ඳදන 

කමිටුව, නිය ෝජ්ය ප්රධන යේකම් (ඉංජියන්රු යසේව) කර් ල , පංඅරව, බදුේල  න ලිපන ට 

ලි ඳදංචි තඳ්යලන් එවීම යහෝ එම කර් ලයේ තබ ඇති යටන්ඩර් යඳට්ටි ට බහලීම සිදුකළ 

යුතු අතර ප්රමද වී ලයබන ලංසුඳත් ප්රතික්ෂය ේඳ කරනු ලයේ. 

 

 09. 2018-10-15 දන ඳ.ව.2.00 ට බදුේල, නිය ෝජ්ය ප්රධන යේකම් (ඉංජියන්රු යසේව) 

කර් ලයේදී ලංසු විවෘත කරන අතර, එම අවසාවට ලංසුකරුට යහෝ ඔහුයේ නිය ෝජිතයින්ට 

සහභගි වී  හක.      
 

 10. යම් සහ උනන්දුවක්ෂ දක්ෂවන ලංසු කරුවන් හට වඩිදුර යතොරතුරු  නිය ෝජ්ය ප්රධන යේකම් 

(ඉංජියන්රු යසේව) කර් ල ට අ ත් 055–2222218, යගොඩනගිලි අධයක්ෂ  කර් ල ට අ ත් 

055-2229629,”ළඟම ඳසල යහොම ඳසල” වඩසටහන් ක්රි ත්මක කිරීයම් ඒකක ට අ ත් 055-

4934101, ප්රයීය  ඉංජියන්රු (යගොඩනගිලි) යමොණරගල කර් ල ට අ ත් 055–2276038, 

ප්රයීය  ඉංජියන්රු (යගොඩනගිලි) බදුේල කර් ල ට අ ත් 055–2224753, බණ්ඩරයවල 

ප්රයීය  ඉංජියන්රු (යගොඩනගිලි) කර් ල ට අ ත් 057-2222025, වේලව  ප්රයීය  

ඉංජියන්රු (යගොඩනගිලි) කර් ල ට අ ත් 055-2274362 හ බිබිල ප්රයීය  ඉංජියන්රු 

(යගොඩනගිලි) කර් ල ට අ ත් 055–2265317  න දුරකාන අංක වලින් ලබ ගත හක. 

 

 11. ලංසු කවීම සම්බන්ධ ූරර්ව ලංසු රැසවීමක්ෂ (Pre Bid Meeting), 2018-10-03 දන යඳ.ව .10.00 

ට  බදුේල, පංඅරව, ඳළත් යගොඩනගිලි අධයක්ෂ  කර් ලයේද ඳවත්යවන අතර, එහිදී 

අයප්ක්ෂෂිත ලංසුකරුවන්ට වයඳෘති අවශ්යත සම්බන්ධව ඳහදලි කිරීම් ඉේල සිටි  හක. තවද 

අවශ්ය නම් වඩ බිම් සංවර ක්ෂද පළිය ල කල හක. 

 

 12. ලද ලංසු අතරින් ය ෝගය ලංසුවක්ෂ පලිගනීම යහෝ සි ේලම ප්රතික්ෂය ේඳ කිරීයම් සම්ූරර්ණ 

අයිති  ප්රසම්ඳදන කමිටුව සතුවන අතර ප්රසම්ඳදන කමිටුයේ තීරණ  අවසන තීරණ  යේ. 

 
 
 
 සභඳති - ප්රසම්ඳදන කමිටුව 
 නිය ෝජ්ය ප්රධන යේකම් (ඉංජියන්රු යසේව) කර් ල ,  
 පංඅරව, බදුේල  
 දු.ක / ෆක්ෂස අංක  - 055-2222218, ඊ.යම්ේ- dcsengupc@gmail.com 
 දන : 2018.09.18  
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