
 

 

ශ්රී ලංකා ස ලංනිත්ය ලංලකක්ති  ලංධික සිය 

විදුලිලක, ලංලකක්ති  ලංහස ලංව්යසපාරසස ලංවාව්ධන අ ලංධතසයසාකය 

 

 

පුරප්පාඩු 

 

බක්ති උත්පාදනය ශා භාවිතය පිළිබඳ තිරවර බල නල මානයකට ගෙන ඒගේ අරමුණින් ශ්රී ාකා රජය 

ඒ වදශා කැප වූ ආයතනයක් ශදුන්ලාදීගේ අලයතාල යතා්ථයයක් බලට පත් ිරීමම වඳශා  2007 

ඔක්ගතෝේබ්ථ මව 01 දින ශ්රී ාකා සුත්තය බක්ති අිකකාිය 2007 අාක 35 දරන පනතින්  විදුලිබ ශා 

බක්ති අමාතයාාය යටගත් ලයලවථයාපිත අිකකාියක් ගව වථයාපිත කරු  ැීයය  ශ්රී ාකා සුත්තය 

බක්ති අිකකාිය විසින් සුත්තය බක්ති ලක්ක වපුරා ෙැනීම වඳශා  බක්ති කා්ථයක්මතාල 

ලැඩිදියුණු ිරීමම වඳශා ගේශීය වශ බක්ති උත්පාදනය නාලාලීම යන ේවිත්ල අරමුණු ගපරදැිල 

ලැඩවටශන් ක්රියාත්මක කරු  බ.  

ශ්රී ාකා සුත්තය බක්ති අිකකාිගයි  පලතින පශත වදශන් තනතුු  පුරප්පාඩු වදශා සුදුසුකේත් 

ගයෝෙයතා ප්ථ  ශා පෂපුු දු ශ්රී ාකා පුරලැසියන්ගෙන් අයම්ේපත් කැඳලු  ැග   

විශිථඨ වන්ත්ගේදන කුවතාලය  රජගේ නීති ගරගුාසි පිළිබඳ හුු පුු දු බල ශා පිෙ ක වාක්රතාලය 

අතයාලය ප්ථල සුදුසුකේ ලු  ඇත  රජගේ ආයතනල දැනටමත් ගව ලගේ ත්යුතු අයදුේකු ලන් ශට ලයවථ 

සීමාලන් අදාෂ ගනොලු  ඇත  

 

1. අතුරු ලංඅසතය          : ලංස්තෂණි  ලංවහ සස (විදුලි/යසන්ත්ර /ිවවි්//වක නි්//ො සතුරු ලංස්තෂ)  

පුරප්පාඩු වාඛ්යාල  : 09 .  

ලැටුප් ගක්තය   : MA 2-2 

ලැටුප් පිමා ය : 2020 01 01 දින සිට ක්රියාත්මක මටමට ත්යතත  30,310 - 10 x 300 - 7 x 

350 - 4 x 600 - 20 x  710 -52,360 ලැටුප් පිමා ය ගමම 

                                            තනතුරට අදා ගේ  

                                            (කෂමනාරක  ගව ලා චක්රගකක අාක 0222016 ි   II) ලන  

                                            උපගකඛ්නය අු ල ලැටුප් ගෙමටේ කරු  ඇත ) 

ලයවථ සීමාල     : ලයව අවුු දු 18 ට ගනොඅඩු වශ අවුු දු 45 ට ගනොලැඩි විය යුතුය  

අභයන්තර අයදුේකු ලන් වඳශා ලශෂ ලයවථ සීමාල අදාෂ ගනොගේ  



 

අතුසට ලංධදසක ලංව්ගකී්/: 

 වේපත් සිතියේකර ය වඳශා බක්ති දත්ත එකතු ිරීමම වඳශා වශාය මටම  

 ජාතික මට්ටගේ අලයතා වමෙ ෙැගපන දත්ත වාල්ථනනය ිරීමම වඳශා වශාය මටම  

 ල්ථතමාන පුන්ථජනනීය බක්ති ලයාපිති වඳශා දත්ත පේනති වකවථ ිරීමම ශා පලත්ලා ගෙන යාම 

වඳශා වශාය මටම  

 දුරවථය වාගේදක උපාාෙ වථයාපනය ිරීමම වඳශා ආනාර ිරීමම  

 ජාතික අලයතා අු ල අිකකාිය විසින් කාලිනල ශම්න්ලාගදන ද ලයාපිතිය වේබන්කරකර ය 

ිරීමම  

 බක්ති දත්ත රැවථිරීමම  බක්ති විෙ නය, විථගක ය ශා ලා්ථතා ිරීමම වඳශා වශාය මටම  

 අිකකාිගේ උපකර  බැාකුගේ ඇති උපකර  නඩත්තු ිරීමම ශා ආරක්ා ිරීමම වඳශා වශාය මටම  

 උපකර  කුලියට බා දීගේ ගව ලාගලි  ගු ාත්මකභාලය ලැඩි දියුණු ිරීමම  

 සිය ලයාපිති වශ බාොර ගමගශයුේ වඳශා ලාජිගන්ු ලන්ට වශාය මටම  

 කා්ථයයන් වැසුේ ිරීමම ශා ක්රියාත්මක ිරීමම වඳශා කා්ථතක ත්නාීමන්ට වශාය මටම  

 ත්සි පිදි ගතොරතුු  තාක්  ජාය අිකකාිය ශරශා පලත්ලා ගෙන යාම  

 අිකකාිගේ සියලු ගතොරතුු  තාක්  උපකර ල නඩත්තුල ශා ආරක්ා ිරීමම වඳශා වශාය මටම  

 විවින ලයාපිති වඳශා අලය ගව ලා 2 ්රලය බා ෙැනීම  

 ලාජිගන්ු ලන් විසින් ගමගශයලු  බන ලයාපිතිල BOQ  වකවථ ිරීමම  

 අදාෂ තාක්ණික ඇෙයීේ කතටු වඳශා වශභාගීමටම  

 ලාජිගන්ු ලු  විසින් පලරන ද ගලනත් රාජකාි  

 

නිදුනි ්/ ලං: 

ලසහිස ලංධොේ්තෂ යින්: 

තිති.ක ශා ලිත්තීය අනයාපන ගකොතන් වභාල විසින් පිළිෙු  බන  කා්ථතක 2 ලිත්තීය පුහුණු 

ආයතනයිරන් ත්කුත් කරන ද ජාතික ලිත්තීය කුවතා 5 මට්ටම ගශෝ ගනොඅඩු මට්ටමක ත්පුනතා 

වශතිකය බා තිීයම  

ධභ්යන්ස ලංධොේ්තෂ යන්: 

ලශත බාි ර අගප්ක්කයන් ශට අලය ලන සුදුසුකේ වි ත මටම  

 

 

  



2. අතුරු ලංඅසතය          : ලං ළතඅස ස) ලංවහ සස - ලංස්තෂණි  ලංොඅ ව්අ 

පුරප්පාඩු වාඛ්යාල  : 06 .  

ලැටුප් ගක්තය   : MA 1-2 

ලැටුප් පිමා ය : ලං2020 01 01 දින සිට ක්රියාත්මක මටමට ත්යතත  27,910 - 10x300 –  

                                            7x350 - 12x600 – 12x710 - 49,080 ලැටුප් පිමා ය ගමම  

                                            තනතුරට අදා ගේ  

  (කෂමනාරක  ගව ලා චක්රගකක අාක 0222016 ි   II) ලන 

  උපගකඛ්නය අු ල ලැටුප් ගෙමටේ කරු  ඇත ) 

ලයවථ සීමාල    : ලයව අවුු දු 18 ට ගනොඅඩු වශ අවුු දු 45 ට ගනොලැඩි විය යුතුය  

අභයන්තර අයදුේකු ලන් වඳශා ලශෂ ලයවථ සීමාල අදාෂ ගනොගේ  

 

අතුසට ලංධදසක ලංව්ගකී්/: 

 ත් ලිපි ගකඛ්න වශ වටශන් වකවථ ිරීමම  

 රැවථමටේ ල ලා්ථතා ලුහුඩින් වටශන් කර ෙැනීම ශා ලා්ථතාල වකවථ ිරීමම  

 පුේෙ ලිපිගෙොු  පිික්සීම  ගිණුේකර ය  විෙ න ලා්ථතා  ෙ නය ිරීමම වශ පිළිගය ිරීමම  

 ලිපිගෙොු  පේනති ශැසිරමටම ශා නඩත්තු ිරීමම  

 වන්ත්ගේදන පේනති ක්රියාත්මක ිරීමම  

 ලැටුප්  ලාික ගෙමටම  යැපීම වකවථ ිරීමම  

 මුදක ෙු ගදු  වකවථ ිරීමම  

 කා්ථය වානන ලා්ථතා විෙ නය ිරීමම වශ පික්ා ිරීමම  

 ෙබඩා පලත්ලාගෙන යාම  

 ප්රවේපාදන ක්රියාලලිය පිළිබද ලිපිකර  කටයුතු  

 භාණ්ඩ ගකඛ්නය නඩත්තු ිරීමම වශ භාණ්ඩ වමීක්  වඳශා වශාය මටම  

 අාභාර අනයක්ලරයා විසින් පලරු  බන ගලනත් රාජකාි  

 

නිදුනි ්/ ලං: 

ලසහිස ලංධොේ්තෂ යින්: 

අනයන ගපොදු වශතික ප්ර  වාමානය ගපෂ) විභාෙගයන් එකම ලතාලක දී වියන් ශයිරන්  06) වමත් 

විය යුතු අතර  අලම  ලගයන් වියන් ශතරකට  04) වේමාන වාමා්ථය වි ත විය යුතුය  එගව  වේමාන 

වාමා්ථය බා ෙත් වියයන් අතරට සිාශ2ගදමෂ භාාල  ලාග්රිසි භාල වශ ෙණිතය යන වියයන් 

ඇතුත් විය යුතුය  

වශ 

අනයයන ගපොදු වශතික ප්ර  උවවථ ගපෂ) විභාෙගයන් වියන් තුනක්  03)  වාමානය ගපොදු පීමක් ය 

ශැර) වමත් මට තිබිම  

 



ධභ්යන්ස ලංධොේ්තෂ යන්: 

ආයතනගේ ප්රායතක කාණ්ඩගේ  පුහුණු (PL-3) ශා ු පුහුණු (PL-1) පශත සුදුසුකේ ඇති ගව ලකයන් 

අයදුේ ිරීමමට සුදුසුකේ බ.   

 

අනයන ගපොදු වශතික ප්ර  වාමානය ගපෂ) විභාෙගයන් එකම ලතාලක දී වියන් ශයිරන්  06) වමත් 

විය යුතු අතර  අලම  ලගයන් වියන් ශතරකට  04) වේමාන වාමා්ථය වි ත විය යුතුය  එගව  වේමාන 

වාමා්ථය බා ෙත් වියයන් අතරට සිාශ2ගදමෂ භාාල  ලාග්රිසි භාල වශ ෙණිතය යන වියයන් 

ඇතුත් වි තිීයම  

වශ 

ලශත ගව ලක කාණ්ඩ යටගත් අලම ලගයන් අවුු දු පශක  05) ගව ලා කායක් වේප්ථ  කර තිීයම  

 

3. අතුස අසතය         : ියදුරු 

පුරප්පාඩු වාඛ්යාල  : 08 . 

ලැටුප් ගක්තය   : PL - 3 

ලැටුප් පිමා ය  : ලං2020 01 01 දින සිට ක්රියාත්මක මටමට ත්යතත  26,290 – 10 x270 - 10 

x300 -10  x 330  – 12 x 350 – 39,490 ලැටුප් පිමා ය ගමම තනතුරට 

අදා ගේ  

  (කෂමනාරක  ගව ලා චක්රගකක අාක 0222016 ි   II) ලන උපගකඛ්නය 

අු ල ලැටුප් ගෙමටේ කරු  ඇත ) 

ලයවථ සීමාල    : ලයව අවුු දු 18 ට ගනොඅඩු වශ අවුු දු 45 ට ගනොලැඩි විය යුතුය  

අභයන්තර අයදුේකු ලන් වඳශා ලශෂ ලයවථ සීමාල අදාෂ ගනොගේ  

 

අතුසට ලංධදසක ලංව්ගකී්/: 

 අලයතාලය අු ල ලාශන ආරක්ිතතල නාලනය ිරීමම  

 නාලන වටශන් ත්සි පිදි පලත්ලා ෙැනීම  

 ලාශනය පිිසිදුල ශා පිලිගලට පලත්ලා ෙැනීම  

 සුළු නඩත්තු කටයුතු සිදු ිරීමම  

 ලාශනය වශ එි  උපාාෙ ගශොඳ තත්ත්ලගේ පලතින බලට ලෙ බා ෙත යුතු ගේ  

 නඩත්තු අලයතා වඳශා වෑම විටම පිපානයට දැු ේ දීම  

 ෙමනක් ආරේභ ිරීමමට ගපර ලන්නන, ලිි සි ගතක, ග්ථඩිගේට්ථ තර, ටය්ථ පීඩනය පිළිබඳ 

වශතික කර ෙැනීම  

 ලාශනගයි  ඇති භාණ්ඩ ශා මගීන් පිළිබඳල වැිරලිමත් මටම  

 ලාශන අනතුු  වේබන්නල ගපොලිසිය වශ අදාෂ බනාීමන් දැු ලත් ිරීමම  

 අකරක්  ත්නාීමන් විසින් පලරන ද අගනකුත් රාජකාි ලටු ිරීමම  

 

 



නිදුනි ්/ ලං: 

ලසහිස ලංධොේ්තෂ යින්: 

අනයන ගපොදු වශතික ප්ර  වා ගපෂ) විභාෙය ගදලතාලකට ගනොලැඩි ලාර ෙ නක දී අලම ලගයන් 

වේමාන වාමා්ථය ගදකක්  2) ලත් වි තල වියයන් ශයිරන්  06) වමත්මටම  

වශ 

ගමෝට්ථ රය ගකොමවාිවථ ජනරාක විසින් ත්කුත් කරන ද බර ලාශන බප්රය බාගෙන තිබිම ශා බර 

ලාශන වඳශා ියදුු  බප්රය බා ෙැනීගමන් පසු අලම ලගයන් ලවර 03 ක පෂපුු ේදක් තිබිය 

යුතුය  

 

ධභ්යන්ස ලංධොේ්තෂ යන්: 

ගමෝට්ථ රය ගකොමවාිවථ ජනරාක විසින් ත්කුත් කරන ද බර ලාශන වඳශා බප්රය බාගෙන තිබිය 

යුතුය  බර ලාශන වඳශා ියදුු  බප්රය බා ෙැනීගමන් පසු අලම ලගයන් ලවර 03 ක පෂපුු ේදක් 

තිබිම  

වශ 

ප්රායතක - ු පුහුණු  PL 1) තනතුරක අලම ලගයන් අවුු දු පශ  05) ක වතුටුදායක ගව ලා කායක් 

වේප්ථ  කර තිබිය යුතුය  

 

4. අතුස අසතය        : ලං සධනයසක ලං සධනය ලංවහය / ලං ්/ රු 

පුරප්පාඩු වාඛ්යාල  : 08 .  

ලැටුප් ගක්තය  : PL-1 

ලැටුප් පිමා ය  : 2020 01 01 දින සිට ක්රියාත්මක මටමට ත්යතත  24,750 – 10 x 250 – 10 

x 270 – 7 x 300 – 15 x 330 – 37,000 ලැටුප් පිමා ය ගමම තනතුරට 

අදා ගේ  

  (කෂමනාරක  ගව ලා චක්රගකක අාක 0222016 ි   II) ලන උපගකඛ්නය 

  අු ල ලැටුප් ගෙමටේ කරු  ඇත ) 

ලයවථ සීමාල     : ලයව අවුු දු 18 ට ගනොඅඩු වශ අවුු දු 45 ට ගනොලැඩි විය යුතුය   

 

අතුසට ලංධදසක ලංව්ගකී්/: 

 කා්ථයාය තු ශා පිටත ලිපි ගකඛ්න ගබදා ශැීමම  

 ආයතනයට අලය ලිපි ්රලය පලත්ලාගෙන යාම  

 ගත්2සිසික ීයම පිළිගය ගකොට ගබදා ශැීමම  

 ඡායා පිටපත් කටයුතු සිදු ිරීමම  

 ආයතනගේ ගවෞඛ්ය2 ආරක්ිතත තත්ලය නඩත්තු ිරීමම  

 ආයතනය පිිසිදු ිරීමම  

 බාොර ල උදයාන පලත්ලාගෙන යාම ශා බාොරය පිිසිදු ිරීමගේ කටයුතු  

 බාොර ල නඩත්තු කටයුතු සිදුිරීමම  



 අකරක්  ත්නාින් විසින් පලරු  බන ගලනත් ත් රාජකාි සිදු ිරීමම  

 

නිදුනි ්/ ලං: 

ලසහිස ලංධොේ්තෂ යින්: 

අ  ගපො  ව   වා  ගපෂ) විභාෙය වඳශා ගපනී සිටි අය විය යුතුය  

 

වෑත ලංඉ්/ලු්/ රුව්කුත: 

i. තනතුරට පැලගරන කා්ථයයන් මැනවින් ලටුිරීමම ගමන්ම දිල.ගන් ඕනැම ප්රගේයක 

ගව ලය ිරීමම වඳශා අලය ලන කා.ක ශා මානසික ගයෝෙයතාලයිරන් යුක්ත මනා 

ගපෞු ත්ලයිරන් ගශබි ක්රියාශිලි පුේෙයකු විය යුතුය  

ii. විශිථට චිතයිරන් යුක්ත විය යුතුය  

  

ොපාර දු ලං රුණු: 

  ගමම තනතුු  වථථීර ලන අතර ලවර 03 ක පිලාව කායකට යටත්ගේ  

 

ලඳව්ස ලංගකනීෝ/ ලංපාරටිපාරසටිය: 

ලිඛිත තරඟ විභාෙයක ප්රතිඵ ශා2 ගශෝ පත්මටේ බනරයා පත් කරු  බන මණ්ඩයක් 

මගින් පැලැත්ගලන ලුශෙත වේමුඛ් පීමක් යක ප්රථිඵඵ මත බඳලා ෙැනීම සිදු කරු  ැග   

 

ප්රි කසභ්: 

i. ගව ලක අ්ථයවානක අරමුද වශ ගව ලක භාරකාර අරමුද යන අරමුදක ලට 

පිළිගලලින් 12% වශ 3% ලගයන් දායකත්ලය  

ii. ගව ලක පවුක ල වාමාජික වාමාජිකාලන් ද ඇතුත් ලන වලදය රක්  ප්රතිාභ  

iii. ගලනත් අදා දිි දීමනා  

 

ධයදු්/පාරත් ලංඉදිිපාරත් ලංකිරීෝ/ ලංක්රියස ලංපාරටිපාරසටිය ලංහස ලංළිවෙොව්ක: 

අදා අනයාපත්ක  ලිත්තියගේදී සුදුසුකේ ශා පෂපුු ේද පිළිබඳ වශතික ප්ර ල වශතික කෂ පිටපත්ද 

වමෙ  ඥාතින් ගනොලන ත්්ථගේක.න් ගදගදගනකුගේ නේ  ලිපින ශා දුරකයන අාක ද වි තල  වේප්ථ  

ගතොරතුු  ඇතුෂත් අයදුේපත් 2019 ජූලි 05 ලන දිනට ගශෝ ලන් ගපර ැගබන ගව  අයදුේ කරන තනතුර, 

කලරගේ ලේපව ලශ ගකෂලග්ථ පැශැදිලිල වටශන් කර  ලියාපදිාචි තැපැගන් ධ ය්තෂ ලං ජඅසස්/, ලං ශ්රි 

කා ස ලංනිත්ය ලංලකක්ති  ලංධික සිය, ලංපාරළු  ලංතහක, ලංපාරව  ලං ොව්අ ලංොග නඅකිල්/ක, ලංල්ඩනසස)සය  ලංධුසව තස) ලං

ජසයන්ස ලං ව්/තන්ත්ර) ලං කසකසව්, ලං ොල ්ධ සොක   ලං තසව්, ලං ො  ළ  ලං 7  යන ලිපිනයට එවිය යුතුය  

අවේප්ථ  අවිිකමත් අයදුේපත් භාර ෙැනීම ප්රතික්ග ප කරු  ැග   

 

රාජය වාවථයාල2ලයලවථයාපිත මණ්ඩ ල2 රජගේ ආයතන ල දැනටමත් ගව ලගේ ත්රත අයදුේකු ලන්ද2 

අයදුේකු ලන්ගේ අයදුේපත් අදා ගදපා්ථතගේන්තු2 ආයතන ප්රනාත්න් ශරශා ලදිිපත් ක යුතුය  



ධ ය්තෂ ලංජඅසස්/ 

ශ්රි ලංකා ස ලංනිත්ය ලංලකක්ති  ලංධික සිය 

පාරළු  ලංතහළ, ලං75 ලංොග නඅකිල්/ක 

ල්ඩනසස)සය  ලංධුසව තස) ලංජසයන්ස ලංව්/තන්ත්ර) ලංකසකසව් 

ොල ්ධ සොක   ලංතසව් 

ො  ළ  ලං7  
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