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ප්රසම්පඳදනදද්වීම 
ඌවදඳළත්දසමභව 

නිය ෝජ්යදප්රධනදයකම්පදඉංජිනය්වරුදයසම ව දම්ය ය  
 

  ඌව ඳළාත් සභාවේ නිව ෝජය ්රධාන වකම්  ඉංජිනවරරු වස වා  මා්ය ායව ද්රස් ඳාදන මිටුවවේ සභාඳි 
විසිර ඳහත සදහර ම්යමාරත ංුවකිරීම සදහා                      ධි   ව  ඉCIDA) හා අදාය   ක්ව  ත්රව  
ලි ාඳදජචි  සහිත සුදුසුම්  යත් වමොරත්රාත්මරුවර හා ංදකිරී්  ආ තන අතුරිර 2019.04.29 දක්වා තරඟමාරී යජසු 
මැවීව්  ඳදනම මත මුද්රා ත න යද යජසු භාරගනු යැවේ. 
 

අනුද

අජම  
 

 

ම්යම්වතයේදනම 

ය ොඩනගිලිද

ංදිකිරී්පද

ක්ය  ත්රයේ 

අවශ්ය 

අවමදCIDAද

යර ණි  

ආඳසු ය වන යජසු 

සුරක් ණ මුදය 

(මුදලි්ව 

ය ව්වය්වන්ප) 

(රු.) 

ංදිකිරී්පද

මයද

ඳරසම  

ඉදිනද

 ණන  

යජසුද

ලි විලිද

 සමතු 

මුදය 

ඉරු.  

යජසුඳත්ද

නිකුත්දමරනද

ම්ය ය  

1 ගිරාඳුරුවමෝට්වට් දසා වරෝහවක 
සූ්ය   ය විදුලි ඳද්ධි  ස්ථාපිත 
කිරීම 

උඳවගරි  
04  ටවත් 
දක්වා ඇත 

 

83,000.00 90 5,000.00 

ඳළාත් 
වගොඩනැගිලි 
අධයක්  
මා්ය ාය  

 

2 වදවමෝදර ආදාහනාගාර  අසය 
               
ක්රි      වීද යා් පු සවි කිරිම 

10,000.00 120 5,000.00 

3 වදවමෝදර වඳොදු ක්රිඩාජග   අසය 
               
ක්රි      වීද යා් පු සවි කිරිම 

10,000.00 120 5,000.00 

4 ඇකය ආරුක්කු 09 ඳායම අසය 
               
ක්රි      වීද යා් පු සවි කිරිම 

10,000.00 120 5,000.00 

5 වැලිමඩ ්රාවද්ය   සභා  ය 
්රවද්ය  තුළ            
    ක්රි      වීද යා් පු සවි 
කිරිම 

20,000.00 120 5,000.00 

6                        
       සදහා        
                   
                  

C6 52,000.00 150 5,000.00 

7                         
             සදහා        
                     

   (       )හා රැදවු්   ැිට 
ංදකිරිම 

C6 91,000.00 300 5,000.00 

8                       
       සදහා             
                   

                හා රැදවු්  
 ැිට ංදකිරිම 

C6 79,000.00 270 5,000.00 

9                        
       සදහා             
                    -   
     

C6 58,000.00 210 5,000.00 

10                     
       සදහා             
                 

C6 79,000.00 365 5,000.00 

11                      සදහා 
                     
                -       

C6 63,000.00 180 5,000.00 
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12                    
     ව  90*25       
                     

      හා රැදවු්   ැිට ංදකිරිම 

C6 55,000.00 210 5,000.00 

ඳළාත් 
වගොඩනැගිලි 
අධයක්  
මා්ය ාය  

13                        
සදහා               

                 හා 
රැදවු්   ැිට ංදකිරිම 

C7 44,000.00 120 5,000.00 

         
්රාවද්ය   
ංජිනවරරු 

ඉවගොඩනැගිලි  
මා්ය ාය  

 

14                    සදහා 
                      
            

C7 34,000.00 150 5,000.00 

15                       
සදහා                     
    

C7 31,000.00 120 5,000.00 

16                    
       සදහා               
                 

C7 31,000.00 120 5,000.00 

17                        
       සදහා            
                -     
     

C7 48,000.00 150 5,000.00 

    
්රාවද්ය   
ංජිනවරරු 

ඉවගොඩනැගිලි  
මා්ය ාය  18          /        

           ව  80*20 
                    

C8 12,000.00 120 5,000.00 

19        /               සදහා 
80*20                   
 

C7 49,000.00 270 5,000.00 

     
්රාවද්ය   
ංජිනවරරු 

ඉවගොඩනැගිලි  
මා්ය ාය  

20                  
       සදහා 100*20 

                 හා 
රැදවු්   ැිට ංදකිරිම. 

C7 48,000.00 180 5,000.00 

21                      
       සදහා               
                 
 

C7 41,500.00 180 5,000.00 

22                          
       සදහා               
                 
 

C7 29,500.00 180 3,000.00 

        
්රාවද්ය   
ංජිනවරරු 

ඉවගොඩනැගිලි  
මා්ය ාය  

23                       
               සදහා       
                   
      

C7 28,000.00 180 3,000.00 

24                       
             සදහා       
                   
      
 

C7 27,000.00 180 3,000.00 

25             /            
            සදහා 60*25 
                   

C7 38,000.00 180 3,000.00          
්රාවද්ය   
ංජිනවරරු 

ඉවගොඩනැගිලි  
මා්ය ාය  

26                       
       සදහා       
                  

C7 29,000.00 180 3,000.00 
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02.දප්රසම්පඳදනද්රම  

 අජමද1දම්යම්වතදසමහ 
 ද්විත්ව මවර තනි අද ර ක්රම   ටවත් ජාිම තරඟමාරි යජසුමර   මිනර ්රස් ඳාදන  සිදු මරු යැවේ. 
යජසුමරුවර සහා වන උඳවදස් හි විධීවිධාන සහ වමොරත්රාත්තුවේ වඳොදු වමොරවද්සි CIDA/ SBD/04 සැයසු්  
නි්යමා   සහ වගොඩනැගීව්  වමොරත්රාත්  ව විධීවිධාන වේ. 

 අජමද2 සිටදඅජමද5 දක්වදවනදම්යම්වතදසමහද 
යජසු මැවීම ංදකිරී්  ම්යමාරත සජව්යධන අධිමාරිව  ඉCIDA) ලි ාඳදජචි  වහෝ අදාය   ක්ව  ත්රව  ලි ාඳදජචි  
සහිත සුදුසුම්  යත් වමොරත්රාත්මරුවර අතරිර ජාිම තරඟමාරී යජසුමර  ඳටිඳාටි   ටවත් ඳැවැත්වේ. 

 

 අජමද6දසිටදඅජමද26 දක්වදවනදම්යම්වතදසමහද 
යජසු මැවීම ඌව ඳළාත තුය ඳදජචි ංදකිරී්  ම්යමාරත සජව්යධන අධිමාරිව  ඉCIDA) ලි ාඳදජචි  සහිත 
සුදුසුම්  යත් වමොරත්රාත්මරුවර අතරිර තරඟමාරි යජසු මැවීව්  ක්රම  මගිර සිදුමරනු යැවේ. 
 

03. ංහත වගුවේ සහර අවම සිඩද ඉCIDA) හද අදයදක්ය  ත්රයේදලි ඳදිජචි දසමහිතදඅසමධුදයකඛණද තදයනොවුද

සම්යථම,දය ෝ යතදූර්යණ යජසුමරුවර යජසු ්රදාන  සදහා සුදුසුම්  ය ි. 
 
04.  යජසු ඇගයීව් දී ඳහත සහර සුදුසුම්  සයමා  යනු යැවේ. 
 
අජමද1දසිටදඅජමද5 දක්වදවනදම්යම්වතදසමහ 

 
I. යජසුමරු ශ්රි යජමා සුනිතය  යයක්ි අධිමාරිව  ලි ාඳදජචි වී ිිය  යුතු අතර යජසු සමඟ අදාය සහිමව  

පිටඳතක් ංදරිඳත් මළ යුතුයි. 

II. යජසුමරු සතුව ඉCIDA) ලි ාඳදජචි  වහෝ අදාය   ක්ව  ත්රව  ලි ාඳදජචි  ිිය  යුතු . 

III. ඳසුගි  වසර ඳහ තුය සමාන ස්වභාවව  වමොරත්රාත් 2ක් සා්යථමව නිම වමොට ිිය  යුතු . 

IV. ඳසුගි  වතවසර තුය රු. ිටලි න 5 මට වැඩි වා්යෂිම පිරිවැුව්  සාමානය ක් ඳවත්වාවගන ිිය  යුතු . 
 

 

අජමද6 සිටදඅජමද26 දක්වදවනදම්යම්වතදසමහ 
 

I.   ඳසුගි  වසර ඳහ තුය සිවික වැඩ වටිනාමිටර 60%ක් වහෝ ඊට සමාන එක් ම්යමාරත ක් ංුවමර ඇි 

ඳළපුරුද්ද.ද ඉංහතද වගුයේද ද අවමද අවශ්යද ීඩඩද ද යර ණි දC7ද හදC8ද ංකයද ඇතිදම්යම්වතද සමහද යමමද

යමෝවයේසි දඅදළදයනොයේ  

II.  ඳසුගි  වසර ඳහ තුය ංහත ංදකිරීව්  සිවික වැඩ වයට සමානව ඳවත්වාවගන ගි  සාමානය පිරිවැුවම. 
III.  මුයයම  හැකි ාව. 
IV.  දැනට මර වගන  න වැඩ වය මුයය හා වභෞිම ්රගි  

 
05.  යජසු වටිනාමම රුපි ක ිටලි න 05ක් වහෝ ඊට වැඩි අග ක් සහිත ම්යමාරත සහා ද1987 දඅජමද03දදරණදයඳොදුද

යමෝවත්රත්දගිවිසු්පදඳනත  ටවත් ලි ාඳදජචි වි  යුතු අතර, යජසු සමඟ එම ලි ාඳදජචි සහිම  ංදරිඳත් මළ 
යුතු . එම ලි ාඳදජචි සහිම  අමු ා වනොමැිවීම යජසු ්රික්වය ඳ කිරීමට වහ තුවක් වේ. 

 
06.   ව්  සහා උනරදුවක් දක්වන යජසුමරුවර හට ංහත වගුවේ සහර මා්ය ාය වවත ලිඛිත ංකලු් ඳතක් ංදරිඳත් 

කිරීවමර ්රස් ඳාදන ආමතිඳත් වය ස් ූර්ය  ංජ්රීසි භා ාම  පිටඳතක් 2019.03.28ද සිටද 2019.04.26ද දන 
දක්වා මා්ය ාය වේයාවර තුළදී  ංහත වගුවේ සහර ඳරිද යජසු ලි විලි ගාස්තුව වගවීවමර ඳසු ය ා ගත හැකි 
අතර, අ කිරීමකිර වතොරව ඳරික් ා මළ හැම.  

      
07. යජසු සුරක්    මුදලිර වනොවගවරවරන්  යජසු සමඟ යජසු සුරක්   ඇඳමර ක් අමු ා එවි  යුතු . යජසුද

සුරක් ණ  සහා වගුවේ සදහර යජසු සුරක්   මුදය වමර යදගුණ ක් වටිනාමිටර යුත් ශ්රීදයජමදමහදංජකුයේද

අනුමතදමළදවණීජ්දංජකුවකි්වදයං ත්දඇඳමර ක්දංදිරිඳත්දමයදහකි .දයම දයමෝවයේසිදරහිතවදංකලූවිටද

ය වනුදයංනදඇඳමර ක්දවි දයුතු . 
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      යජසු ඇඳමර වයජගු මාය  
      අජමද1 ම්යම්වතදසමහ 

      යජසු ඇඳමර  2019 .09. 29 වවනි දන දක්වා වයජගු වි  යුතු . 

      අජමද2දසිටදඅජමද26දදදක්වදවනදම්යම්වතදසමහ 
      යජසු ඇඳමර  2019.08.29  වවනි දන දක්වා වයජගු වි  යුතු  
 
08. නිසි ඳරිද ස් ූර්ය  මරන යද යජසු පිටඳත් වදමකිර යුතුව අදාළ ්රස් ඳාදන මිටුවව වවත 2019.04.29දවන දන 

ඳ.ව.ද2.00 ට වඳර ංදරිඳත් මළ යුතු අතර, යජසුඳත් වය මුක පිටඳත හා අනු පිටඳත  නුවවර සදහර මර වවර 
වවරව මවර වදමම  හා එම මවර වදම එක් ලිපි මවර ම  හා, ංහළ ව්   වමළවව්ය අදාළ ම්යමාරතව  නම 
සදහර මර මුද්රා ත ා,දසමභඳති , ප්රසම්පඳදනදමමිටුවද,දනිය ෝජ්යදප්රධනදයකම්පදඉංජිනය්වරුදයසම ව දම්ය ය ,ද 

 දපජඅරව,දංදුකයදද න ලිපින ට ලි ාඳදජචි තැඳෑවයර එවීම වහෝ එම මා්ය ායව  ත ා ඇි වටරඩ්ය වඳට්ටි ට    
 හාලීම සිදුමළ යුතු අතර, ්රමාද වී යැව න යජසුඳත් ්රික්ව  ඳ මරනු යැවේ. 

 

09. අනු පිටඳත, මුක පිටඳවත් සෑම පිුවවමම සහිම මරන යද ඡා ාස්ථ පිටඳතක් වි  යුතු   
 
10.ද අදාළ වැඩි විස්තර, නිව ෝජය ්රධාන වකම්  ඉංජිනවරරු වස වා  මා්ය ාය ට අ ත් 055 – 2222218 , 

වගොඩනැගිලි අධයක්  මා්ය ාය ට අ ත් 055-2229629, දුකය ්රාවද්ය   ංජිනවරරු ඉවගොඩනැගිලි  මා්ය ාය ට 
අ ත් 055-2224753, ණ්ඩාරවවය ්රාවද්ය   ංජිනවරරු ඉවගොඩනැගිලි  මා්ය ාය ට අ ත් 057-
2222025,වැකයවා  ්රාවද්ය   ංජිනවරරු ඉවගොඩනැගිලි  මා්ය ාය ට අ ත් 055-2274362,වමො රාගය 
්රාවද්ය   ංජිනවරරු ඉවගොඩනැගිලි  මා්ය ාය ට අ ත් 055-2276038 හා ියියය ්රාවද්ය   ංජිනවරරු 
ඉවගොඩනැගිලි  මා්ය ාය ට අ ත් 055-2265317   න දුරමථන අජම වලිර ය ා ගත හැම. 

 
11. යජසු වයජගු මාය  
 
      අජමද1දම්යම්වතදසමහ 
      යජසු 2019 .08. 29වවනි දන දක්වා වයජගු වි  යුතු . 
 

      අජමද2දසිටදඅජමද26දදක්වදවනදම්යම්වතදසමහ 
      යජසු 2019 .07.29 වවනි දන දක්වා වයජගු වි  යුතු  
 
ද12.ද2019.04.29දදිනදඳ.ව.ද2.00 ට  දුකය, නිය ෝජ්යදප්රධනදයකම්පදඉංජිනය්වරුදයසම ව දම්ය යයේදී යජසු විවතත 

මරන අතර, එම අවස්ථාවට යජසුමරුට වහෝ ඔහුවේ නිව ෝිනතයිරට සහභාගි වී  හැම. 
 

13. යජසු මැවීම ස්  රධ ූර්යව යජසු රැස්වීමක් ඉPre Bid Meeting), 2019.04.10ද දිනද යඳ.වද.10.00ද ටද ද ංදුකය,ද

පජඅරව,දඳළත්දය ොඩනගිලිදඅධයක් දම්ය යයේදි ඳැවැත්වවන අතර, එහිදී අවේක්ෂිත යජසුමරුවරට වයාඳති 
අවයයතා ස්  රධව ඳැහැදලි කිරී්  ංකයා සිටි  හැම. තවද අවයය න්  වැඩ ිය්  සජචාර ක්ද පිළිව ය මය 
හැම. 

 
14. යද යජසු අතරිර ව ෝගය යජසුවක් පිලිගැීමම වහෝ සි කයම ්රික්ව  ඳ කිරීව්  ස් ූර්ය  අයිි  ්රස් ඳාදන 

මිටුවව සතුවන අතර, ්රස් ඳාදන මිටුවවේ ීරර   අවසාන ීරර   වේ. 
 

 

සමභඳති - ප්රසම්පඳදනදමමිටුව 

 නිය ෝජ්යදප්රධනදයකම්පදඉංජිනය්වරුදයසම ව දම්ය ය ,ද 

 පජඅරව,දංදුකයද 

 දු.මද/දෆක්සමදඅජම ද-ද055-2222218,දඊ.ය්පක-දdcsengupc@gmail.com 

දින :ද2019.03.25 
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