බවහනළහිර ඳෂළත් මළර්ගවහථ මගී ප්රලළශන ධීකාළිය
2021 ලවර වදශළ
වෆඳයුම්ාරුලන් ලියළඳදිංචි කිිම.
බවහනළහිර ඳෂළත් මළර්ගවහථ මගී ප්රලළශන ධිකාළිේ ප්රධළන ාළර්යළය ශළ බවහනළහිර ඳෂළ තු ිහහිි
ප්රළේිය ය ාළර්යළ 07  ඇ ුතුළු බවහරථ නෆලතුම්ඳලල් වදශළ 2021 ලවරට භළණ්ඩ ශළ ේවේලළ වෆඳයිම්
වශ ේාොන්ත්රළත්ාරුලන් ලියළඳදිංචිය ිහණිව රජේ වශ ිහළිගත් වෆඳයුම්ාරුලන්ේගන් ශළ
ේාොන්ත්රළත්ාරුලන්ේගන් ධයම්ම්ඳත් ාෆදලනු ෆේ .

ශළණ්ඩ 01.
02.
03.
04.
05.

06.

07.
08.

09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

සියළුම ලිිහ ද්රලය
ාළර්යළ ලීබඩු ශළ උඳාරණ
ාළර්යළ උඳාරණ
විම්ලි ඳිංාළ / විම්ලි උඳාරණ
රථලළශන/යතුරු ඳෆද
5.1
ටයර් වශ ියු
5.2
බෆටි
ඳිගණා ශළ උඳළිංග
6.1
ඳිගණා යන්ත්ර ශළ උඳළිංග
6.2
ඳිගණා මුද්රණ යන්ත්ර
6.3
Fax යන්ත්ර
6.4
ගණා යන්ත්ර (CACULATOR)
6.5
ඡළයළිහටඳත් යන්ත්ර/වහාන් යන්ත්ර
ේගොඩනෆගිලි ඉදකිිම ද්රලය යයාඩකරු ාම්ි ශළ තීන් ලර්ග ුතුළුල)
නි ුඳුම්
8.1
නි ුඳුම් වශළ ේරද වෆඳයීම
8.2
නි ුඳුම් වශළ වඳත්තු, ේම්වහ ආදය වෆඳයීම
8.3
නි ුඳුම් මෆසීම
ලඩු ාළර්මිා ාටයුතු වම්බන්ධ ේවේලළ වෆඳයීම
ගෘශ ධිංාරණ උඳාරණ, තිරේරද වෆඳයීම
රබර් මුද්රළ, දන මුද්රළ ආදය වෆාසීම / යතුරු ාෆමම
ුමතුම් උඳාරණ/ුම්ප්ලිඳයර්/වහිහාර්
CCTV ාෆමරළ / ඩිජිටල් ාෆමරළ වශ මල්ිමිඩියළ උඳාරණ
විම්ලි උඳළිංග ශළ ධම ර ේාොටවහ
ත්රිවිල් ගළවහතු ටරටර්
බවහරථ ාළවටශන් යන්ත්රයPOS)
ඩිජිටල් නළම පුලරු වෆසුම් කිිම ශළවාවහ ාර වහථළිහ කිිම
ුගිලි වෂකුණු යන්ත්ර
වනීඳළර ඇා ද්රලය වෆඳයීම
19.1 වනීඳළර ඇා ධත්ේවේම්ම්ාළරා ද්රලය
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20.
21.

22.
23.

24.
25.

19.2 රීර උහනත්ලමළඳා
19.3 වනීඳළර ඇා ුඳුම්
19.4 ග්වුවහ, මුඛ ආලරණ (Face Mask )
සර්ය විම්ලි බ ඳිධති
මුද්රණය වශ ෆසහේව්  කිරීම
21.1 දෆඩි බෆඳීම් වහි ේඳොත් මුද්රණය,
21.2 ලයළඳළර ාළපතඳත්, ශෆඳුනුම්ඳත්
21.3 ඳසුිම්, නළම පුලරු, බෆනර්
ඡළයළරඳාරණය,මුද්රණය / රළමු කිරීම වශ වීඩිේයෝාරණය ආශ්රි ේවේලළ
නිර්මළණාරුලන්
23.1 ධභයන් ර නිර්මළණාරුලන් ( Interior Designers)
23.2 බළහිර නිර්මළණාරුලන් ( Exterior Designers) යඋදයළන ධිංාරණ ේවේලළ ආදය)
ාෘටරන් ශළ ඳළිේබෝධ ඳළන ේවේලළ
මගී ප්රලළශනය, භළණ්ඩ ප්රලළශනය වශළ ලළශන කුලියට ගෆනීම වශ කුියර් (Courier) ේවේලළ
වෆඳයීම

ඉදකිිම් 01.
02.

ලෆඩ වදශළ ේාොන්ත්රළත්ාරුලන්යඉ ඇටපතලියළඳදිංචිය වහි ) යබවහරථ නෆලතුම්ඳ ශළ ාළර්යළ
ඉදකිිම් ලෆඩ)
සුළු ලෆඩ වශළ ේාොන්ත්රළත්ාරුලන් යඉ ඇටපතලියළඳදිංචිය රහි )
යමගී ආලරණ / නෆලතුම් විංඥළ පුලරු ඉඳිකිරීම ශළ වහථළිහ කිිම්, ේගොඩනෆගිලි ාඩළ ඉලත්
කිිම් වශ ේලනත් සුළු ේාොන්ත්රළත් ලෆඩ)

ේවේලළ 01.

02.

03.

04.

සියලුම මුද්රණ ාටයුතු ශළ ේඳොත් බෆීමම්
1.1
ලිිහද්රලය ශළ ධේනකුත් ේල්ඛණ මුද්රණ ාටයුතු
1.2
වහිාර් මුද්රණ ාටයුතු යඩිජිටල් ශළ වහක්රීන්)
1.3
PVCශෆම්නුම්ඳත් මුද්රණය
1.4
සියලුම ේඳොත් බෆීමම් ාටයුතු
රථ ලළශන ධළුත්ලෆඩියළල
2.1
ලළශන ේවේලළ කිරීම ,
2.2
කුන් ලෆඩ වශ ාළඳ් 
2.3
ින්ාර් කිරීම, ිහන් ළරු කිරීම, එන්ජින් ධළුත්ලෆඩියළ කිරීම
2.4
Wheel Alignment ේවේලය,
2.5
විම්ලි ඳිධති ධළුත්ලෆඩියළල
2.6
ලළයු වටරාරණ ඳිධති ධළුත්ලෆඩියළල
යතුරුඳෆද ධළුත්ලෆඩියළ ශළ ේවේලළ කිරීම

ාළර්යළ උඳාරණ ධලුත්ලෆඬියළ ශළ ේවේලළ
4.1
ගණා යන්ත්ර යCalculator)
4.2
ඳිේෝාන යන්ත්ර (Scanner)
4.3
ඩිජිටල් ාෆමරළ (Digital camera)
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05.

06.

07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

4.4
Fax යන්ත්ර ධළුත්ලෆඩියළ
4.5
ඡළයළිහටඳත් යන්ත්රධළුත්ලෆඩියළ
ඳිගණා උඳාරණ ධලුත්ලෆඬියළ ශළ ේවේලළ
5.1
ඳිගණා යන්ත්ර ශළ උඳළිංග ධළුත්ලෆඩියළ
5.2
ඳිගණා මුද්රණ යන්ත්ර ධළුත්ලෆඩියළ
5.3
ජළළාරණ උඳළිංග
5.4
ඳිගණා ශළ වර්ලර් (Computer Servers) ඳිධති ධලුත්ලෆඬියළ ශළ ේවේලළ
ඳිගණා මෘම්ාළිංග වශ දෘඩළිංග
6.1
Computer Software
6.2
Enterprise Grade Application Software
6.3
Website Development and Related Software
6.4
Software Licenses (Operating System Virus Guard, MS Office etc)
6.5
Network Security Equipment and Software (Firewall, Load Balancer etc)
6.6
Mobile Development and Related Software
6.7
Any Other Software (Computer Hardware ,Server Hardware , Server Related
Software )
ාළර්යළ ලී බඩු උඳාරණ ධළුත්ලෆඩියළ ශළ නඩත්තු
ම්රාථන ධළුත් ලෆඩියළ ශළ ේවේලළ
විම්ලි ාළර්මිා ාටයුතු ශළ ුදම්
ාළර්යළ ලළයු වටරාරණ නඩත්තු ශළ ේවේලළ
ේජනේර්ටර් ධළුත්ලෆඩියළ ශළ ේවේලළ
ජන ඳිධති නඩත්තු
ේගොඩනෆගිලි ඉද කිිමට ධදළ ගෘශනිර්මළණ වෆසුම් වාවහ කිිම
ාළර්යළ ේගොඩනෆගිලි ශළ බවහරථ නෆලතුම්ඳ ිහිසිම් කිිම
බවහරථ නෆලතුම්ඳල ිහහිි ලෆසිකිලි ඳිධති මුදල් ධයාර ඳලත්ලළේගන යළම වදශළ
ේාොන්ත්රළත් ේවේලළ
ආර ඇා ේවේලළ යාළර්යළ / බවහරථ නෆලතුම්ඳ)
විම්ලි ේවෝඳළන ධළුත්ලෆඩියළල ශළ ේවේලළල
ගලිබවුවර් ේවේලළ වෆඳයිම යේාොෂඹ,ගම්ඳශ,ාළු ර දවහත්රි ඇා ආලරණය ලන ඳිද)
ගිනි නිවිේම් උඳාරණ ේවේලළ කිිම.
ශ්රලනළගළර වන්නිේදදන ඳිධති ේවේලළ
ුමතුම් උඳාරණ / ුම්ප්ලිඳයර් (Ampilifire) / වහමාර් ධළුත්ලෆඩියළ ශළ ේවේලළ
CCTVාෆමරළ / ඩිජිටල් ාෆමරළ ශළ මල්ිමිඩියළ උඳාරණ ධළුත්ලෆඩියළ ශළ ේවේලළ
බවහරථ ාළවටශන් යන්ත්ර ධළුත්ලෆඩියළ ශළ ේවේලළ
ුගිලි වෂකුණු යන්ත්ර ධළුත්ලෆඩියළ ශළ ේවේලළ
කුලී රථ ේවේලළ
මිණුම්ේදෝරු ේවේලළ
ේිඳෂ ිහිය ශළ උඳාරණ  ඇේවේරු ේවේලළ
ආශළර ලර්ග වෆඳයීම යපුහුණු ලෆඩවටශන් වශළ ේත්, දලළ ආශළරය වශ වලව ේත් )
උත්වල භළණ්ඩ වෆඳයීම
විේි ධධයන චළිාළ විංවිධළනය කිරීම
ඩිජිටල් නළම පුලරු වෆසුම් කීරීම ශළ වාවහ ාර වහථළිහ කිරීම
ලෆඩවටශන් ාෂමනළාරණය
ඳිගණා ජළ ලෆඩවටශන් , ඳිගණා ඳිධති වෆාසීම
සර්ය විම්ලි බ ඳිධති ේවේලළ කිරීම
බෆශෆරග පුහුණු ලෆඩවටශන් විංවිධළනය කිරීම වම්බන්ධ ේවේලළ යOBT)

උඳේින ේවේලළ බළ ගෆනීම
01.
02.
03.

ේගොඩනෆගිලි ඉදකිිමට ධදළ ඉිංජිේන්රුමය වෆසුම් වාවහ කිිම
ඳිගණා ලෆඩවටශන් වෆසුම් වාවහ කිරීම.
විංයු ඇ වෆව
3

ලියළඳදිංචි කිිේම් ේාොන්ේිසි 01.

ධයම්ම්ඳත්රය ශළ ේාොන්ේිසි ුතුත් විවහ ර ඳත්රිාළ202 /........./........දන ද ඇලළ ධයම්ම්ඳත්ර
ගළවහතු ේවරු.250/- ා මුද ඇ ඳශ ලිිහනේ ධයාෆමි ේල මුදලින් ේගවිම් ාර බළ ග
ශෆකිය. ලද එම මුදල් ධිකාළිේ www.rpta.wp.gov.lkේල ධඩවිය ේලතින් භළග කිරීම්
ාර රු.250/- ා මුද ඇ ේමම ධිකාළිේ 208100123617714 ධිංා දරණ මශජන බෆිංකු ,
බෆිංකු ගිණුම ේල ේගවීම් ාර එම ේගවීම් ාෂ ිසි් ඳ ධයම්ම්ඳත්ර වමග ධමුණළ එවීම සිම්
ාෂ ශෆා.

02.

එ ඇ ධයම්ම්ඳත්රයකින් ලියළඳදිංචි විය ශෆ ඇේ ඇ එ ඇ ධයි මය ඇේලනුේලන් ඳමණි.

03.

ශළණ්ඩ ේශෝ ේවේලළ ාටයුතු ලට ධදළ එ ඇ ධයි මය ඇ ලියළ ඳදිංචිය ේලනුේලන් ධයේාේරන
ගළවහතුල රු.1000/-  ඇ ලන ධ ර ඉදකිිම් වියට ධදළ ලෆඩ ේාොන්ත්රළත්ාරුලන් ලියළඳදිංචිය
වදශළ එ ඇ ධයි මය ඇ ේලනුේලන් ලියළඳදිංචි ගළවහතුල රු.2000/-  ඇ ේද.

04.

ලියළඳදිංචිය වදශළ ේගවිම් “වභළඳති මළර්ගවහථ මගී ප්රලළශන ධිකාළිය - බවහනළහිර ඳෂළ ”
නමට ේච ඇඳත් මගින් ේශෝ ධිකාළිය ේල ඳෆමිණ මුදලින් ේගවිම් ාර ේශෝ ේාොන්ේිසි ධිංා
01 යටේත් ද ඇලළ ුති බෆිංකු ගිණුම ේල ේගවීම් ාර එම ිසි් ඳ ධයම්ම්ඳත්රය වමග ධමුණළ,
ධයම්ම්ඳත්2020/12/........ ඳ.ල.03.00ට ේඳර වභළඳති මළර්ගවහථ මගී ප්රලළශන ධිකාළිය යබඳ)
ධිංා 89, “රන්මගඳළය”, යිම්මශ) ාඩුේල ඳළර, බත් රමුල් යන ලිිහනයට ලියළඳදිංචි
ෆඳෆල් මගින් ේශෝ ඳෆමිණ භළරදය ශෆකිය.

05.

ේච ඇඳත් මුදල් වීේමන් ඳසුල ඳමණ ඇ ධයම්ම්ඳත්රය ලිංගුභළලයට ඳත්ේද.බෆිංකු ගිණුම් ේල
සිම් ාරනු බන ේගවීම් ල ේගවීම් සිම් ාෂ ිසි් ඳ ධමුණළ එලළ ේනොමෆති ධයම්ම්ඳතු
ප්රති ඇේේඳ ාරනු ෆේ . මුදල් ුණවුම් වශ ෆඳෆල් ුණවුම් භළරගනු ේනොෆේ . නියමි
දනට ඳසුල එලනු බන ධයම්ම්ඳත් නෆල දෆනුම්ීමමකින් ේ ොරල ප්රති ඇේේඳ ාරනු ෆේ .
යසියළුම ේගවිම් ධයාෆමි ේල ඳමණ ඇ ාෂ යුතුයි).

06.

වම ධයම්ම්ඳ  ඇ වමග ලයළඳළරය ලියළඳදිංචි වශතිාේ ඡළයළ ිහටඳ  ඇ,එාතු ාෂ ධගය ම
බිදයVAT) වදශළ ලියළඳදිංචි වශතිාේ ිහටඳ  ඇවශ ඳසුගිය ලර්ල ේවේලළ ශළ වෆඳයිම්
ාරන ද ගනුේදනු ාරුලන්ේග් විවහ ර ුත්නම් එම ේල්ඛණය ඇද වහි ල ධයම්ම්ඳත්රය
ඉදිඳත් ා යුතුයි. “ඉ ඇටපත” වහි ඉදකිිම් ලෆඩ ේාොන්ත්රළත්ාරුලන් ලියළඳදිංචිය වදශළ
ලිංගු “ඉ ඇටපත” ලියළඳදිංචි වශතිාය ඉදිඳත් ාෂ යුතුයි. ය2020/2021) ලවරට ලිංගු
“ඉ ඇටපත” වශතිාය) එලනු බන ධයම්ම්ඳත් ිහළිබද ධලවළන තීරණය ධිකාළිේ ප්රවම්ඳළදන
ාමිටුල වතුේද.


07.

“ේවේලළ” ධයි ම ධිංා 12 වශ උඳේින ේවේලළ බළ ගෆනීම යටේත් ධිංා 01 ට ධදළ
ලියළඳදිංචිය වදශළ ධයම්ම්ඳත්ර භළරගනු බන්ේන් ලරත් ඉිංජිේන්රුලන්ේග් ශළ ලරත්
ගෘශ නිර්මළණ ය ල්ිහන්ේගන් ේශෝ ඒ ශළ වමළන සුම්සුාම් ත් ධයේගන් ඳමණි. යධදළ
සුම්සුාම් වනළථ කිිමට ධලය ලියවිලි ඡළයළිහටඳත් ධයම්ම්ඳත්රය වමග ඉදිඳත් ාෂ
යුතුයි.)

වළමළනයේයන් ලියළඳදිංචි වෆඳයුම්ාරුලන්ේගන් නළම ේල්ඛණය තුලින් වෆඳයිම් / ේවේලළලන්
වශ ේාොන්ත්රළත් ලෆඩ වදශළ මිෂ ගණන් ාෆදලනු ෆේ . එේශත් ප්රමළණලත් වෆඳයුම්ාරුලන්
ේශෝ ලෆඩ ේාොන්ත්රළත්ාරුලන්ේග් විංඛයළල ඇ ේනොමෆති විට ේශෝ ේලනත් ෆනම ධලවහථළලාීම
ේලනත් ප්රසිිධ ආය න ේලතින් ේශෝ ශ්රි ිංාළ ේටලිේාොම් ම්රාථන නළමළලලිය
මළර්ගේයන්මිෂ ගණන් ාෆදලළ මිීම ගෆනිම ේශෝ ේවේලළ බළ ගෆනිේම් ධයිතිය ේමම
ධිකාළිේ ප්රවම්ඳළදන ාමිටුල වතුය.
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08.

ලියළඳදිංචි ාරනු ෆබු යම් ධයම්ම්ාරුලකුේග් ේවේලළල ේශෝ මිෂ ගණන් ාෆදවීේම්ීම ද ඇලන
ප්රතිචළරය වතුටුදළයා ේශෝ යශඳත් ේනොලන විට ඒ වදශළ ේශේතු ේනොද ඇලළ වුලද ලියළඳදිංචි
ේල්ඛණේයන් ඉලත් කිිේම් ේශෝ මිෂ ගණන් ාෆදවීම ධත්හිටුවීේම් බය ධීකාළිේ
ප්රවම්ඳළදන ාමිටුල වතුේද.

09.

“ඉදකිිම් ය01)” යටේත් ේාොන්ත්රළත් ඳෆලිම් ඉ ඇටෆපත ේශ්රේණියට ධදළ ඒ ඒ ේාොන්ත්රළත්
ලිනළාම් සීමළලන් යටේත් ඳමණ ඇ සිම් ාරනු ෆේ .

10.

වෆඳයිම් යටේත් ලියළඳදිංචි ලන ගෆණුම්ාරුලකු ලවර පුරළම ධදළ මි ගණන් යටේත් වෆඳයිම්
සිම් කිිමට එාඟ විය යුතුය. රජේ බම්, නීතිිති ධනුල 10% සීමළලන් ද ඇලළ ඳමණ ඇ ධදළ
ලෆඩිවීම් භළරගෆනිමට ප්රවම්ඳළදන ාමිටුලට ධනුමෆතිය බළදය ශෆා.

11.

කිසියම් වෆඳයුම්ාරුලකුේග් ේවේලළල ිහළිබද ධිකාළිය වහිමාට ඳත්විය යුතුය. යම් ේශයකින්
ධදළ වෆඳයිම්, ඉදකිිම ේශෝ ේවේලළ වතුටුදළයා ේනොලන ධලවහථළලාීම එම වෆඳයුම්ාරු
ධවළධුග යBlacklist) ාරන ධ ර, ලවර 05  ඇ යනතුරු නෆල ලියළඳදිංචිය භළරගනු
ේනොෆේ .

වෆකිය යුතුයි.
01.

ධයම්ම්ඳත්රය වමග ඉදිඳත් ාරනු බන සියළුම ඡළයළිහටඳත් ව ය ිහටඳ  ඇ (TRUE COPY)
බල වදශන් ාර ලයළඳළරය ධයිතිාරුේග් ධත්වන ශළ නි මුද්රළල බළ ඉදිඳත් කිිම ධනිලළර්ය
ේද. යධලය විටීම මුල්ිහටඳ ඳි ඇළ කිිමට ඉදිඳත් ා යුතුය.)

02.

ලියළඳදිංචි ගළවහතු මුදලින් ේගවිම් කිිේම්ද එම ම්ඳත්ල ඡළයළ ිහටඳ  ඇ ධයම්ම්ඳත්රය වමග
ඉදිඳත් ා යුතුයි.

03.

බවහනළහිර ඳෂළ තුෂ ලයළඳළර ඳලත්ලළේගන යනු බන ආය න වම්බන්ධේයන් ලෆඩි
වෆකිල් ඇ ද ඇලනු ෆේ .

04.

ලෆඩි විවහ ර වදශළ 011 – 2871355 ම්රාථන ධිංාේයන් නිේයෝජය වළමළනයළිකාළි යමුය)
ේශෝ 071 – 4460560ධිංාේයන් ප්රවම්ඳළදන ාමිටු ේල්ාම් ගයළන් ේදොලත් මශ ළ
ධම න්න.

ෆ.ඩ . ප්රවන්න විංීල
වභළඳති
මළර්ගවහථ මගී ප්රලළශන ධිකාළියයබඳ)
ධිංා89.“රන්මගඳළය”,ාඩුේල ඳළර.
බත් රමුල්.
2020.12.07
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