දිස්ත්රික් ලේකම් කේ්්යාල් ලේ-ේ
්ෑගම

2021 ලවර වශළ වෆඳයුම්කරුලන් වශ
සවේලළවෆඳයුම්කරුලන් ලියළඳදිංචි කිරීභ
2021 ලවර වදශළ කෆගල් දවහත්රික් ල සල්කම් කළ්යළය වශ කගල් දවහත්රික් ලකසප ළසීය ය සල්කම් කළ්යළ
වශළ ලෆඩ, වෆඳයුම් ශළ සවේලළ ඵළ ගෆනීභ පිණිව 2021 ල්ය සලනුසලන් ලියළඳදිංචි විභට කෆභති පිළිගත්
නිහඳළදකයන්සගන් /සීය ය ඒජන්තලරුන්සගන්/ වෆඳයුම්කරුලන්සගන් / සවේලළ වෆඳයුම්කරුලන්සගන් වශ
සකොන්ත්රළත්කරුලන්සගන් ඳශත දෆක් ලසලන වෆඳයුම් ශළ සවේලළ වෆඳම භ වශළ කෆගල් දවහත්රික් ල සල්කම්
කළ්යළසප ලියළඳදිංචි වීභ පිණිව 2020.12.14 දන දක් ලලළ අයදුම්ඳත් කෆලනු ෆසේ.
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සියළුභ ල්ගසප ලිපිද්රලය ශළ කළ්යළම ය අලයතළලයන්
ඳරිගණක, ඳරිගණක උඳළිංග,භෘදුකළිංග ශළ දෘඩළිංග
කළ්යළලීය ශළ ගෘශ උඳකරණ (ලළසන්,ප්ළවහටික් ල,සයිඵ්,ලී,විදුලි ආදය)
විදුත් ශළ යළන්ත්රික උඳකරණ (යතුරු ලියන, යළයළ පිටඳත් යන්ත්ර, සර නිසය යන්ත්ර ආදය)
නි ඇදුම් වශළ සරදපිළි ශළ තිර සරද
වම් ඵග්, ඳළලශන්, ලෆහි කඵළ වශ කුඩ
විදුත් සභලම් (ලය්, විදුලි සප්නු ආ ව විදුත් සභලම්)
ප්ළවහටික් ල ලෆඩ, නළභ පුලරු, රඵ් මුද්රළ,සඳොත් ඵෆඳීම්, ඩිජිටල් ප්රින්ටින්,සයිඵ් නිහඳළදන වශ
මුද්රණ කටයුතු
ටය්, ටියුේ වශ ලළශන ඵෆටරි
සභ ට් රථ අභතර සකොටවහ
කළුගල් ශළ ඒ ආශ්රිත ළථක ක නිහඳළදන (භෆටල්, ගල්කු,, චිප්වහ ආදය)
අිංගන ගත ද්රලය (වළභළනය ගසඩොල්/ඳතුරු ගසඩොල්/ලෆලි/සඵොරලු/ඳවහ ආදය)
සිසභන්ති ආශ්රිත නිහඳළදන (අන්ත්ඵන්ත ත ගල්/ සකොන්රීට කණු/සකොන්රීටගල්/භල් සඳ චිචි ආදය)
ශළඩ්සලයළ් අයිතභ
සඳරමුසු සකොන්රීට වෆඳම භ
රීඩළ වශ සුබවළධන බළණ්ඩ
පුවහතකළ සඳොත්, වඟරළ,ලළර කළන වශ සලනත් කළන
විංගීත බළණ්ඩ ශළ න්තන කණ්ඩළයම්
ක නිවහ ආශළර වශළ පිස ආශළර වෆඳම භ
ක නිවහ ආශළර වශළ වියලි ආශළරවෆඳම භ
ශ්රලය / දෘය උඳකරණ වෆඳම භ
ගිනි නිවීසම් උඳකරණ ශළ අසනකුත් ආරක් ලණ උඳකරණ
ආයතනික ශෆදුනුම්ඳත් වෆඳම භ
විදුලි උඳකරණ වෆඳම භ (ලතුර සභ ට්, සජනස්ට්, අත ය තකරණ, ලළයුවමීකරණ ආදය)
සියලුභ කෘෂි උඳකරණ (උදලු,අලිංගු,විල්ඵෆසර ,ස්ක් ලක ආදය)
ඳශු වම්ඳත් (කුකුළු ඳෆටවුන්, භළළු ඳෆටවුන්, කිරි ගලයින් ආ ව ජීවී වතුන්)
ධීලර ආම්ඳන්න
වහලබළවික භල් ශළ භල් වෆරසිලි
දෆල වෆඳම භ සීය ය/විසීය ය
කෆනපි ශට/කඩළරම්/තශ, ආලරණ ආදය
සියලුභ ලළසන් අයිතභ
සියලුභ තීන්ත අයිතභ
සියලුභ සවරක ක් ල අයිතභ
සියලුභ ඇලුක නියම් අයිතභ
වභරු පක වශ ගල් කෆටයම්
ෂභළ උදයළන වශළ උඳකරණ (ඔිංචිල්ළ / සීසව / සවල්ම් ඵ, / රීර සුලතළ උඳකරණ ආදය)
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ස්ය ඳෆන ශළ ඒ ආශ්රිත උඳකරණ වෆඳම භ
සගලතු ලගළ කටයුතු ශළ අිංකරණය වශළ අලය ඳෆෂ ල්ග වෆඳම භ
සවවිලි අයිතභ
වහලයිං රැකියළ උඳකරණ (වෆඳයිය ශෆකි වහලයිං රැකියළ උඳකරණ සභොනලළද? එභ උඳකරණ
නිහඳළදනය කරනලළද නෆතිනම් අසවිය ඳභණක් ලද යන ලග වශන් කෂ යුතුය)
ලළයු තුලක් ලකු වෆඳම භ
රඳළලනයළගළර උඳකරණ
ඳළනීය ජ වෆඳම භ
ජ පිරිසිදු කිරීභ ශළ ඒ ආශ්රිත උඳකරණ
ඇඟිලි වකුණු යන්ත්ර වෆඳම භ
සියලුභ වීදුරු අයිතභ
සඳොලිවෆක් ල උර
කෘෂිකළ්ක ක ධළනය ීජජ (වී,ඵඩරරිගු ආදය)
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සගොඩනෆගිලි රද කිරීභ, අලුත්ලෆඩියළලන් ශළ නඩත්තු කටයුතු
භශළ භළ්ග රදකිරීම් ශළ අලුත්ලෆඩියළකටයුතු
වඵරගමුල ඳෂළත තුෂ ලියළඳදිංචි
සගොඩනෆගිලි විදුලි ඳීධති අලුත්ලෆඩියළ කටයුතු
සකොන්ත්රළත්කරුලන් ඳභණක් ල රල්ලුම්
ජන ඳීධති අලුත්ලෆඩියළ කටයුතුකෂ යුතුය.
ලෆව්, අමුණු,ඇෂ සව්ලි රදකිරීභ ශළ අලුත්ලෆඩියළකටයුතු
ඵර ලළශන ශළ රඩම් ලළශන වෆඳම භ (ඵෆසක යන්ත්ර, ගල්සර ල්, කෆටපි්, ඳවහ තන යන්ත්ර, ්ෆක් ලට්)
කළ්යළ සුළු නඩත්තු කටයුතු
ලළශන සුළු අලුත්ලෆඩියළ, එන්ජින් අලුත්ලෆඩියළකටයුතු
කෆගල්, කුරුණග, භශනුලර
ලළශන ටින්කරින් කිරීභ ශළ පින්තළරු කිරීභ
දවහත්රික් ලක ල ලියළඳදිංචි වෆඳයුම්කරුලන්
ලළශන විදුලි ඳීධති අලුත්ලෆඩියළ කිරීභ
ඳභණක් ල රල්ලුම් කෂ යුතුය.
එයිභන්ට ඳරික් ලළ කිරීභ ශළ වීල්ඵෆන්වහ කිරීභ
ලළශන සවේලළ කිරීභ
ලළශන ශළ කළ්යළඋඳකරණ කුන් කිරීභ
ඵෆන්,සඳ වහට්,සඳොත් මුද්රණ වශ සඳොත් ඵෆඳීම් කටයුතු
කළ්යළලීය ශළ ගෘශ උඳකරණ අලුත්ලෆඩියළ කිරීභ
විදුලිය ශළ විදුත් උඳකරණඅලුත්ලෆඩියළ කිරීභ
කළ්යළලීය උඳකරණ අලුත්ලෆඩියළ කිරීභ(යතුරු ලියන, යළයළ පිටඳත් යන්ත්ර, සර නිසය යන්ත්ර)
ඳරිගණක/ඳරිගණක උඳළිංග ශළ ඳරිගණක මුද්රණ යන්ත්ර අලුත්ලෆඩියළ කිරීභ
බළණ්ඩ ශළ භගී ලළශන කටයුතු වශළ ලළශන වෆඳම භ (කළ්, ලන්, ජීප්,සොරි, ඵවහ ආදය)
අබයන්තර දුරකථන ඳීධති, ජිංගභ දුරකථන ඳශසුකම් ශළ අන්ත්ජළ ඳශසුකම් වෆඳම භ
පුහුණු ශළ නුපුහුණු කම්කරු සවේලළ වෆඳම භ
කළ්යළ සගොඩනෆගිලි, කළ්යළ භූක  පිරිසිදු කිරීම් සවේලළ
ආරක් ලක සවේලළ වෆඳම භ
ඳරිගණක/ඳරිගණක උඳළිංග කුලී ඳදනභ භත වෆඳම භ
ලළයුවමීකරණඅලුත්ලෆඩියළ කිරීභ
ල,/සඳදස්රු සවේලළ වෆඳම භ
ඇලුක නියම් සදොර/ජසනල්/ශකුන සදොරලල් වෆඳම භ ශළ වවිකිරීම් කටයුතු
සියලුභ ලළසන් නිහඳළදන (ග්රිල්/සග්ට ආ ආදය)
සගොඩනෆගිලි රදකිරීම් ද්රලය කුලී ඳදනභ භත වෆඳම භ (විදුලි ජනක යන්ත්ර/සකොන්රීට ක ක් ලව්/වහකෘ ජෆක් ල/ඳිංචි)
කෘක  භ්දනය (සව්යන්,භෆවහවන්,කුහුඹුලන් ආදය)
කුලී ඳදනභ භත සව්දකළ, පු ආ, ඳෆරසඵ ල් ශට, වෆරසිලි ආ ව උත්වල බළණ්ඩ
ේදලළහිනී යන්ත්ර කුලී ඳදනභ භත වෆඳම භ
CCTV කෆභරළ වඳයළ වවිකිරීභ
ස්ය ඳෆන ශළ ඒ ආශ්රිත වෆඳම ම්
විබිජ නළක දයර, මුල ආලරණ,අත් ආලරණ ඇතුළු වනීඳළරක් ලක ද්රලය
සීන ළළ වශ නලළතෆන් ඳශසුකම් වෆඳම භ

සවේලළලන් යටසත් I,II,III,IV,V හිලියළඳදිංචිය අසප්ක් ලළ කරන අයදුම්කරුලන්(වඵරගමුල ඳෂළත තු ලියළඳදිංචි
සකොන්ත්රළත්කරුලන් ) සගොඩනෆගිලි රදකිරීම් ක්භළන්තසප නියෆලීභ වශළ රදකිරීම් අබයළව ශළ විංල්ධන
ආයතනසප (CIDA) ලියළඳදිංචි වී ඇති සීභළලන් දෆක් ලසලන වශතිකල පිටඳත් රදරිඳත් කෂ යුතුය.
අයිතභ ගණනළලක් ල වශළලියළඳදිංචිය අසප්ක් ලළ කරන අයදුම්කරුලන් එක් ල අයිතභයක් ල වශළ රු.1,000.00 ඵෆගින්
ආඳසු සනොසගලන තෆන්ඳත් මුදක් ල දලයිසන් ඕනෆභ දවහත්රික් ල සල්කම් කළ්යළයකට සශ ළසීය ය සල්කම්
කළ්යළයකට රජසප ආදළයම් ය ් 2003.99.00 ටඵෆර කර ඵළ ගත් සඳොදු 172 කුවිතළන්සිය අයදුම්ඳත්රය වභග
ඇක ණිය යුතුය. නෆතසශොත් කගල් දවහත්රික් ල සල්කම් කළ්යළසප වරප් සලත රළජකළරි දනල ව උදවන 08.30
සිට වලව 15.00 ඳෆය දක් ලලළ මුදල් සගලළ අදළෂ රිසිටඳත අයදුම්ඳත්රය වභග ඇක ණිය යුතුය. (සකක් ලඳත් වශ මුදල්
ඇනවුම් වභග රදරිඳත් කරනු ඵන අයදුම්ඳත් තික් ලසේඳ කරනු ෆසේ.)ලෆඩි විවහතර - 035 – 2222480
සම් වශළඅයදුම්ඳත් නිකුත් සනොකරන අතර, අයදුම්කරුලන් විසින් ඳශත විවහතරලට අනුක ලන අයුරින්
අයදුම්ඳත් වකවහ කර ගත යුතු සව්.

ආද් අයදුම්ඳත්රය
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.

වෆඳයුම්කරුසග් නභ වශ ලිපිනය/ලයළඳළරසප නභ වශ ලිපිනය
දුරකතන අිංකය/සෆක් ලවහ අිංකය/ඊසම්ල් අිංකය
ලියළඳදිංචිය අසප්ක් ලළ කරන වෆඳයුභ/සවේලළසව් අිංකය ශළ නභ
ලයළඳළරසප සලෂ නළභය
(නම් කරන ද අයිතභ නිහඳළදනය කරන්සන්ද යන ලග)
ලෆට ලියළඳදිංචි අිංකය
(ලෆට වශතිකසප පිටඳතක් ල රදරිඳත් කෂ යුතුය)
ලයළඳළරික ඵෆිංකුල ශළ ගිණුම් අිංකය
ලයළඳළරසප ලිපිනය
ලයළඳළරය ලියළඳදිංචි කිරීසම් අිංකය
(ලයළඳළරය ලියළඳදිංචි කිරීසම්වශතිකසප පිටඳතක් ල රදරිඳත් කෂ යුතුය)
ඵළදය ශෆකි ණය ඳශසුකම් - ලටිනළකභ රු. ................ කළසීභළල භළව: ...................
ඳපුරුීද පිළිඵ විවහතර( ඇමුණුභක් ල සව දක් ලලන්න)
රදකිරීම් ශළ අලුත්ලෆඩියළ ක් ලසේත්රසප ලියළඳදිංචිය පිළිඵ විවහතර
සගලන ද මුද
(කුවිතළන්සි ඇක ණිය යුතුය)

රශත වශන් සතොරතුරු භළසග් විහලළවය ශළ දෆනීභ අනුල නිලෆරද ඵලට වශතික කරක .
දනය:......................

.................................................
අයදුම්කරුසග් අත්වන ශළ (නි මුද්රළල)

සභභ නළභ සල්ඛනය වම්ඳළදන භළ්සග ඳසී 3.3 අනුල සීක ත, ඳළලිත වශ ජළතික තරඟකළරි ිංසු කෆවීම්
ෆයිවහතුලක් ල සව වෆකීභට අසප්ක් ලළ කරන ඵෆවින් දලයිසන් ඕනභ සීයක වෆඳයුම්කරුලන්ට සම් වශළ
ලියළඳදිංචි වීභට අලවහථළල ඇති ඵල දන්ලක .
විසේෂිත අලවහථළලන් ශෆරුණුසකොට අනිත් වභ අලවහථළලක වභ ලියළඳදිංචි වෆඳයුම්කරුලන්සග් නළභ සල්ඛනය
ඳදනම් කරසගන ක  ගණන් කෆලන ඵෆවින් ශළ විසේෂිත තත්ත්ලයන් සනොභෆති නම් සභභ නළභ සල්ඛනය
නෆලත විංස ධනය කිරීභ ලවරකට ලරක් ල සිදුකරන ඵෆවින් රශත ලෆඩ ශළ සවේලළ සලනුසලන් ක  ගණන් රදරිඳත්
කිරීභට උනන්දුලක් ල දක් ලලන සියලු ඳළ්ල සභහි ලියළඳදිංචි වීභ අතයලය ඵල සඳන්ලළ සදක .
දවහත්රික් ල සල්කම් තෘප්තියට ඳත්ලන ඳරිද ක  ගණන් රදරිඳත් කිරීභට කටයුතු කෂ යුතු අතර, බළරදුන් ඇනවුම්
වෆඳම භට අසඳොසශොවත් ලන වෆඳයුම් ශළ සවේලළකරුලන්සග් නම් කිසිදු පූ්ල දෆනුම් වභකින් සතොරල ෆයිවහතුසලන්
කඳළ ශරිනු ෆසේ. ලියළඳදිංචිය වශළ එලනු ඵන අවම්පූ්ණ අයදුම්ඳත් කිසිදු සශේතු දෆක් ලවීභකින් සතොරල
පිළිගෆනීභ සශ තික් ලසේඳ කිරීසම් අයිතිය දවහත්රික් ල සල්කම් වතු සව්.
සියලුභ අයදුම්ඳත් 2020 සදවෆම්ඵ් 14 දනට සශ ඊට සඳර ෆසඵන සවේ “දවහත්රික් ල සල්කම්, දවහත්රික් ල සල්කම්
කළ්යළය,කගල්”යන ලිපිනයට ලියළඳදිංචි තෆඳසන් සශ රැසගනවිත් බළරදය ශෆක. අයදුම්ඳත් එලනු ඵන
කලරසප ලම්ඳව සකෂලස් “2021 ලවර වශළ වෆඳයුම්කරුලන් ලියළඳදිංචි කිරීභ” යනුසලන් ඳෆශෆදලිල වශන්
කෂ යුතු සව්. 2020.12.14 දසනන් ඳසුල ෆසඵන අයදුම්ඳත් බළර සනොගන්නළ ඵලද දන්ලළ සිටික .
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