ජවම්ඳාදන අභාත්යංය

ජාතික ජවම්ඳාදන ශා ජාඳලශන භණ්ඩය
වැඳයුම්කරුලන් රයාඳදංචි කිරීභ – 2022 බාණ්ඩ ශා සේලා
2022 ලර්ය තුෂ ඳශත් වශන් බාණ්ඩ ශා සේලා වැඳයීම් වශා, ජාතික ජවම්ඳාදන ශා ජාඳලශන
භණ්ඩය වභඟ රයාඳදංචි වීභට කැභැති, පිළිගත් නිෂ්ඳාදකයින් සශෝ ඔවුන්සේ පිළිගත් ඵයත්
නිසයෝජිත්යින්/ ඵයත් සලෂදුන් / සඵදාශරින්නන් / වැඳයුම්කරුලන් සලතින් අයදුම්ඳත් කැලනු ැසේ.
විේත්රය

කාණ්ඩය

ඳයිප්ඳ වශ උඳාංග (Pipes & Specials)
පිත්ත් - ේසටාප් සකාක් (Stop Cocks) සසරරූ, සේට් ලෑරූව් යනාදය වශ ගන් සභටරූ -සසරුරූ (Gunmetal –
Ferrules) යනාදය
CI (ලාත්තු යකඩ ඳයිප්ඳ වශ උඳාංග, ලෑරූව්, කප්රං, ඇඩැප්ටර්)
DI (Ductile Iron) ඳයිප්ඳ ශා උඳාංග, Valve, Coupling, ඇඩැප්ටර්
GI (ගැරූලනයිේ යකඩ ඳයිප්ඳ වශ උඳාංග, සාන්ජ්)
HDPE ඳයිප්ඳ ශා උඳාංග
ඇරූසකතින් (alkethine) ඳයිප්ඳ
භණු (මීටර්) - [ජ භණු (ජ මීටර්), ස්රාල (Flow) මීටර්]
PVC ඳයිප්ඳ ශා උඳාංග, Ball Cock, සවාරූලන්ට් සිසභන්ති
භසනාඵැසදන ලාසන් ඳයිප්ඳ වශ උඳාංග
ලාසන් ඳයිප්ඳ ශා උඳාංග
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රපි ද්රලය (Stationery)
ඳරිගණක ඳාරිසබෝජය ද්රලය (CD, රිඵන්, කාට්රිජ්,සටෝනර්)
කාර්යා ශා සඳාදු රපි ද්රලය/කඩදාසි (ඳරිගණක, ාායා පිටඳත්) ඳෑන්, ක්රප්, ඳන්රර්ේ, ේසට්ප්ර්, සටානර්,
භාේටර් සරෝරූ යනාදය.
වැසුම්කරණය ශා නිර්භාණකරණය වශා ලන රපි ද්රලය/ වැසුම් (ප්ෑන්) මුද්රණ කඩදාසි, P/P
සටෝනර්, සේසින් කඩදාසි
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උඳකරණ (Equipment)
මුළුත්ැන්සගයි උඳකරණ/ සභලම් (පිඟන් සකෝප්ඳ, ශැඳි ගෑරුප්පු, ජ සඳරශන් (ෆිරූටර්)සකෝප්ඳ වශ පීරිසි, වීදුරු,
ත්රාද යනාදය)
කාර්යා උඳකරණ (ත්ැඳැරූ මුද්රා ත්ඵන යන්ර, යතුරු රයන, ේඳයිරරූ ඵයින්ඩර්, සරෝනිසයෝ / ඩුප්රසක්ටින් යන්ර,
ාායා පිටඳත් යන්ර, සැක්ේ යන්ර, වලර් සශ්  සරාසජක්ටර්)
මිණුම් උඳකරණ, GPS යන්ර,
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සගාඩනැගිර ඉදකිරීම් ද්රලය ශා ශා් සලයාර් අයිත්භ
සගාඩනැගිර ද්රලය (ප්ාේටික් ලතුර ටැංකි, ගසඩාරූ, සිසභන්ති, ලැර, කළුගරූ, ඇේඵැේසටෝේ ත්ශඩු/ගැරූලනයිේ ත්ශඩු,
තීන්ත් ශා තීන්ත් බුරුසු යනාදය)
වනීඳාරක්ක බාණ්ඩ (සවෝදන සේවම්, ටැප්, සකාසභා්  ශා සිේටර්න්, ටයිරූ යනාදය)
දැල ද්රලය (ඳරා, ෑර, සජායිේට්ේ රීප්ඳ)
ඉද කිරීම් උඳකරණ

(වීරූ ඵැසරෝ, අත් කරත්ත්, ජි.අයි ඳංචි වශ ඉනිභන් යනාදය)
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ඇණ ශා මුරිච්චි, M.S ත්ශඩු, සටෝර් ලාසන්, ටාර්සඳෝරන් යනාදය
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ආරක්ක (Safety) උඳකරණ, ගිණි නිවීසම් යන්ර, අත්ලැසුම් (ේවුේ), සශරූභට්. ලැි  කඵා, ගම්බුට්, මුහුණු
ආලරණ (භාේක්), භාර්ග කුණු කරන සට්ප්, ට්රැෆික් සකෝන් (රව ලාශන ඳාන සක්තු) යනාදය.
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විදුර, විද්යුත්, සත්ාරතුරු ත්ාක්ණ උඳකරණ
ලායුවභන යන්ර

(Air conditioners)

විදුර (Electrical) (ශීත්කරණ, විදුර ජනක යන්ර, සක්ත්රූ, ීටටර්, ජ ත්ාඳක (ලාෂ්පිකරණ) රික්ත්ක ඳවිරකරණ
(ලැකුම් ක්රෘනර්), විදුර රැශැන්, විදුර පුලරු වශ අසනකුත් උඳාංග)
විද්යුත් (Electronic) (ගණක යන්ර, එකතු කිරීසම් යන්ර, කෑෂ් සරජිේටර්/මුදරූ වටශන් යන්ර, සව්ා වටශන්
යන්ර යනාදය)
විදුර වංසේ උඳකරණ (දුරකවන ඳේධති, ජංගභ දුරකවන වශ Key දුරකවන යන්ර යනාදය)
ඳරිගණක, ඳරිගණක ඳර්යන්ත් (Peripherals), (මුද්රණ යන්ර, UPS යනාදය), වර්ලර්ේ, භෘදුකාංග, ජා ඳේධති,
ශ්රලය ෘෂය උඳකරණ (Audio Visual) CCTV කැභරා ඳේධති යනාදය
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ආයුධ සභලම්

(TOOLS) ආම්ඳන්න

යාන්ත්රික
(Mechanical) ඳෑේසුම් උඳකරණ ශා උඳාංග (Welding Equipment & Accessories),
ගිණි
ග (Grinders), දයභන්ති ඇතුෂත් කඳන උඳකරණ (Diamond Cutting tool), ත්ණසකා කඳන යන්ර,
සීරුභාරු කෂශැකි මුරිච්චි යතුරු
(Adjustable Spanners), වම්සේණ ජැක්කුල, (Transmission Jacks),
ඳයිප්ඳ රින්ච් (Pipe wrench), දඩු අඩුල (Bench Wise) යනාදය
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& Accessories), කඳන අඩුල (Cutting
Pliers)
විද්යුත් - (Electronic) - ලාත් සරෝධක (Pneumatic), ේකුරුප්පු නියං, ඳරිඳව ඳැේසුම් උඳකරණ (Soldering Iron),
ඳරිඳව ඳෑේසුම් ඉලත් කිරිසම් උඳකරණ (Disordering Tools) ආදය
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විදුර -(Electrical)- මිටිය (Hammer), විදුම් භැෂින් ශා උඳාංග (Drills

රවායනාගාර උඳකරණ, රවායන ද්රලය ශා උඳසයෝගිත්ා අයිත්භ (Utilities)
සඳරශන් භාධය (Filter Media) සේණිගත් ලැර (Graded Sand) වශ සඵාරළු (Pebbles) යනාදය
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විද්යාගාර රවායන ද්රලය වශ උඳකරණ
පිරිඳශදු රවායනික ද්රලය යනාදය (Treatment Chemicals) රවායන ද්රලය (ඇළුමිනියම් වරූසේට්),
විරංජන කුඩු (බිරචින් ඳවුඩර්) දය ගැසු (Hydrated) හුණු, සඵන්සටානයිට් ක්සරූ (භැටි)
සඳාර ඇළුමිනියම් ක්සෝරයි් , (Activated Carbon, Polymer වශ Potassium Permanganate)
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රව ලාශන යන්ර සුර වශ සභාටර් රව (Automobiles)
ඔසටෝ සභාඵයිරූ (ලාශන) ඵැටරි
යන්න්ර සර, උඳකරණ වශ ද්රලය ශැසිරවීසම් උඳකරණ වශ අභත්ර සකාටේ
සභෝටර් රව අභත්ර සකාටේ ශා උඳාංග
රව ලාශන වශා ලන ටයර් ශා ටියුේ
එන්ජින් ඔයිරූ, රි සි සත්රූ, ග්රීේ යනාදය
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සඳාම්ඳ, සභෝටර් වශ අභත්ර සකාටේ
සඳාම්ඳ (Pumps), ජ ඳවිරකරණ (purification) උඳකරණ ජ සඳාම්ඳ ශා සඵයාරින් වශා අභත්ර සකාටේ,
පීඩන භාඳක, (Pressure Ganges)

48

අත් (Hand) සඳාම්ඳ වශ අත් සඳාම්ඳ වශා ලන අභත්ර සකාටේ

49

සඳාදු කාර්ය සේලා (GENERAL PURPOSE)
රඵර්, නිෂ්ඳාදන, ඇසුරුම්, මුදු, සශෝේ ඳයිප්ඳ යනාදය
සරදපිළි, නි ඇඳුම්, ද්රලය දුවිර පිසිනයන් (Dusters), තුලා (Towels) වශ සකාඩි (Flags) යනාදය
වනිඳාරක්ක ද්රලය (වඵන්, විීජජ නාක ද්රලය යනාදය)

50
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ගෘශ බාණ්ඩ (Furniture) ශා උඳාංග
ගෘශ බාණ්ඩ (Furniture) (දැල)

සම්ව/ පුටු / කඵ්  / රපිසගානු රාක්ක යනාදය

ගෘශ බාණ්ඩ (ලාසන්/ප්ාේටික් ශා සයිඵර් ේාේ) සම්ව /පුටු /කඵ්  / කැබිනට් යනාදය

53
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සේලාලන්
සගාඩනැගිර ඉදකිරීභ /අළුත්ලැඩියාලන් /නඩත්තු ලැඩ
නාභ පුලරු මුද්රණය
ඳෑේසුම් (ලෑරූඩින්) ලැඩ
පින්ත්ාරු ලැඩ ශා අබයන්ත්ර අංකරණ ලැඩ (Painting and Interior Decor), තිර සරද Vertical Blind
යනාදය
වැශැරූරෙ (Light, Weight) ඇළුමිනියම් ලැඩ/ඳාටින්/සලන්කිරීම් ලැඩ, ඵාි ර ආරක්ක ආලරණක (Cladding) ලැඩ,
ලට ලැේභ (Enclosures) සදාර ජසනරූ ආදය
භගී ලෑන් රව කුරයට ගැනීභ
යන්සරෝඳකරණ කුරයට ගැනීභ (ඵැසකෝ, ල්රූ සඩෝවර්, ලතුර ඵවුවර්)
ජ බිරූඳත් ශා ඳරිගණක මුද්රණ රපි ද්රලය යනාදය මුද්රණය කිරීභ
මුද්රණ කටයුතු ශා ආ්රිත් සේලාලන්
ශ්රමිකයින් වැඳයිභ / වනිඳාරක්ක සේලා
වමීක්ණ /භැණුම් කටයුතු සේලාලන්
සිවිරූ ඉංජිසන්රු ලැඩ (ජ වම්ඳාදන ශා භාඳලශන වශා ජන එළිසම් කටයුතු වශ භාර්ගසේ ඉදකිරීම් ලැඩ)
රවලාශන - අළුත්ලැඩියාලන් /සේලා කිරීම් / ලායුවමීකරණ අළුත්ලැඩියාලන් / කුන් කිරීම්

සකාන්සේසි 1.
2.
3.
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CONDITIONS

දැනටභත් භණ්ඩය වභඟ රයාඳදංචි වී ඇති, වැඳයුම්කරුලන්/ ඵයත් සලෂඳුන් (නිසයෝජිත්යින්/සඵදාශරින්නන්) නැලත්ත්
රයාඳදංචි වීභ වශා අයදුම් කෂයුතු ලන්සන්ය.
අලභ ලසයන් එක් ලවරක කා සීභාලක් තුෂ ඔවුන්ශට අදාෂ ලන ක්සෂ්රයන්ි  ්රියාත්භකල සිටි ඵයත් සලෂ
නිසයෝජිත්යින් / වැඳයුම්කරුලන් ඳභණක් රයාඳදංචිය වශා අයදුම් කෂ යුතුය.
රයාඳදංචි ලනු ඵන ඳෂමු ලන කාණ්ඩය වදශා රු: 2,000/=ක රයාඳදංචි ගාේතුලක් ශා ඊට අභත්රල රයාඳදංචි ලනු ඵන
පක් පක් කාණ්ඩය වදශා රු: 1,000/= ගාේතුලක් සගවිය යුතුය. අදාෂ මුළු මුද භත් 8% VAT ඵදු මුදක් ද සගවිය යුතුසව්.

3.

4.

5.

6.
7.

ජාතික ජවම්ඳාදන ශා ජාඳලශන භණ්ඩසේ වබාඳති නභට රයන ද (දන 90 ක් දක්ලා ලංගු ලන) ඵැංකු අණකරයක්
සශෝ මුදරන් (by cash) සගලනු ඵන එක් එක් කාණ්ඩය වශා ලන නියමිත් ආඳසු සගලනු සනාඵන ගාේතුල සගවීසභන්
අනතුරුල අයදුම්ඳත් බාරදය ශැක. කාර්යා සව්ාලන් ඳැය. 9.00 සිට ඳැය 12.00 දක්ලා වශ ඳැය 13.00 සිට 15.00 දක්ලා
(සඳෞේගරක සරක්ඳත් සශෝ මුදරූ ඇණවුම් බාරගනු සනාැසේ)
අලය ව විට, රයාඳදංචි වැඳයුම්කරුලන් සලතින්, මිෂ ගණන් (වැඳයුම්) කැලනු ඵන අත්ර, සභභ රයාඳදංචිය, රයාඳදංචි
වැඳයුම්කරුලන්සගන් ඳභණක් සභභ ආයත්නය මිෂ ගණන් කැවිය යුතු ඵලට ඵැඳිභක් ඇති සනාකරනු ඇත්. පයට අනුගාමීල,
සේලා නැඹුරුල වැකිරූට සගන වැඳයුම්කරුලන් රයාඳදංචි කරනු ැසේ. අදාෂ වැඳයුම් සකසෂ්රසේ ඔවුන්සේ වශතික ඳර
ඳරීක්ා සකාට, ත්ශවුරු කර ගැනීසභන් අනතුරුල වැඳයුම්කරුලන් භත් ඳදනම්ල, රයාඳදංචි කිරීම් කරනු ැසේ.
අඳසේ අලයත්ාලයන්ට අනුූළෂල, වැඳයුම් ඉදරිඳත් කිරීභට අසඳාසශාවත් ලන වැඳයුම්කරුලන්සේ / සකාන්රාත්කරුලන්සේ නම් පර්ල
දැනුම්දීභකින් සත්ාරල, වැඳයුම්කරුලන්සේ රයාඳදංචි සරූඛනසයන් කඳාශරිනු ැසේ. අංක 1 සිට 3 දක්ලා ඳශත් දක්ලා ඇති,
අතිසර්ක සත්ාරතුරු විේත්ර ශා වභඟ ලයාඳාර රයාඳදංචි කිරීසම් වශතිකය / අලසඵෝධත්ා ගිවිසුසභි  පිටඳත් අමුණා එවිය
යුතුය.
අයදුම්ඳත් සඳෝරභ (ආකෘති ඳරය) භණ්ඩය විසින් නිකුත් සනාකරන අත්ර ඳශත් වශන් ආදර් ආකෘති ඳරය ඳරිද ත්භන්
විසින්භ පිළිසය කර ගත් අයදුම්ඳත් සඳෝරභ භඟින් අයදුම්ඳත් සයාමුකරන සව අයදුම්කරුලන්ට සභයින් උඳසදේ සදනු ැසේ.
අයදුම්ඳත් බාරගන්නා අලවාන දනට සඳර ැසඵන අයදුම්ඳත් ඇගයීසභන් අනතුරුල වනෑභ අයදුම්ඳත්ක් බාරගැනීසම් සශෝ
රතික්සෂ්ඳ කිරීසම් අයිතිය, ජාතික ජවම්ඳාදන ශා ජාඳලශන භණ්ඩය වතුය. ඇගයීම්, අයදුම්ඳත් වභඟ ඉදරිඳත් කරනු
ඵන, අතිසර්ක සත්ාරතුරුල විේත්ර භත් ඳදනම්ල සිදුකරනු ැසේ.

අලයය අතිසර්ක සත්ාරතුරු
1.

ඳසුගිය ලවර තුන (03) ඇතුෂත්, ත්භන් විසින් ඉටුකරන ද ශා ඔඵසේ ලර්ත්භාන වැඳයුම් ශා සේලා පිළිඵල ලන රදාන
රපි (Award) /මිෂද ගැනිසම් ඇණවුම් පිළිඵ විේත්ර.

2.

සයෝජිත් (ඉදරිඳත් කරනු ඵන) බාණ්ඩ ශා සේලා වශා අධාරක (වශායක) විේත්ර සලසත්ාත් ඒලා,

3.

ඔඵ විසේ නිසයෝජක /නිෂ්ඳාදකයාසේ එකභ ඵය ත් නිසයෝජිත්යා ලන්සන් නම් එභ නිසයෝජක (Principal) සලතින්
ඵාගත් ඵය ඳැලරීසම් රපිසේ පිටඳත්ක් අමුණා එලන්න.

2022 ලර්ය වශා වැඳයුම්කරුලන් රයාඳදංචි කිරීභ
ආදර් අකෘති ඳරය
විේත්රය

කාණ්ඩය

රයාඳදංචි
ගාේතුල (රු.)

…………………………………...…..……….......................

…………….....……..

……….......................………………………...……..….............

…………...……..…..

………...............…........……………………...……..……….

…………...…..……...

:

………….....…..…
………….....…..…
……….....……..…

1)

ආයත්නසේ නභ

2)

ලයාඳාරික රපිනය :

3)

රධාන ලයාඳාර අංය :

4)

සම් ලයාඳාරසේ ඳෂපුරුේද ඵා ඇති ලවර ගණන : …………………………………………………

5)

ජා.ජ.ව.ශාජ.භ.
(NWS&DB)
සලත්,
2020/2021
ලවර
…………………………………….........…………………......………

6)

2020/2021 ලර්ය තුෂ ඔඵ වැඳයුම් ඵාදී ඇති රාජය ආයත්නසේ/වංවිධානසේ නභ :

7)

ඔඵසේ අසනක් අනුග්රශකයින්සේ/සේලාදායකයින් සේ නම් වශන් කරන්න

8)

විගණකයින්සේ නම්

: …………………………………….........…………………......………

9)

ණය අනුභත් කරන කා සීභාල

: …………………………………….........…………………......………

10)

ලයාඳාර රයාඳදංචි කිරීසම් අංකය

: …………………………………….........…………………......………

11)

දුරකවන ශා සැක්ේ අංක

: …………………………………….........…………………......………

12)

විද්යුත් ත්ැඳැරූ රපිනය

: …………………………………….........……………

13)

විභසිය යුතු නිධාරියා

: …………………………………….........…………………......………

14)

අත්වන වශ මුද්රාල

: ……………………………………......

…………………………………….........…………………......………..........
…………………………………….........…………………......………...........................
…………………………………….........…………………......………
තුෂ

ඵාදී

ඇති

වැඳයුම්

පිළිඵ

විේත්ර

:

……………………………………

: …………………......…………………

අයදුම්ඳත් නිසයෝජය වාභානයාධිකාකාරි (වැඳයීම් ශා ද්රලය කෂභනාකරණ) ජාතික ජවම්ඳාදන ශා ජාඳලශන භණ්ඩය, ගාරෙ ඳාර, රත්භාන යන
රපිනයට රයාඳදංචි ත්ැඳෑසන්
2022.03.15
දනට සශෝ ඊට සඳර ැසඵන සේ එවිය යුතුය. අයදුම්ඳත් ඵශා එලනු ඵන රයුම් කලරසයි 
ලම්ඳව උඩු සකෂලසරි  “වැඳයුම්කරුලන් රයාඳදංචි කිරීභ - 2022” යන්න ඳැශැදළිල වටශන් කෂ යුතුය. සම් වම්ඵන්ධල අලය විේත්ර දුරකවන
අංක - 011 2635886 භගින් විභසිය ශැක.

වබාඳති
ජාතික ජවම්ඳාදන ශා ජාඳලශන භණ්ඩය
ගාරෙ ඳාර
රත්භාන.

