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හඳොදු රුණු 
 
1. ල රංසු විෂය ඳථය 

 

1.1 ල රංසු දේත ඳත්රිාහේ (BDS) දක්වා ඇති හසේවාහය ජයා විසින් හභභ ල රංසු ලියවිේහල රහි දක්වා ඇති 

ංවශයතා උඳහේනයහි දක්වා ඇති ඳරිි  ංදාළ හසේවා සැඳීමභ සදහා ල රංසු ලියවිලි නිකුේ  නු ල රැහේ. හභභ 

ප්රසේඳාදනහ  නභ  ංංය සහ හොටස් නන ල රංසු දේත ඳත්රිාහවහි (BDS) දක්වා ඇත. 

 

1.2 හභභ ල රංසු හේනය පු ා: 

 

(ං) “ලිඛිතව” යන හයදුහභන් ංදහස් වන්හන් තැඳෑහල රන් (විදුේ තැඳෑහල රන් හැ ) ලිඛිතව (බා ේ ඵවට සහති 

කිරිභේ සභ) සන්නිහේදනය කිරිභ හේ. 

(ආ) සන්ධර්බයට ංවශය නේ “තනි” යන්හනන් “ඵහු” හා ප්රතිවිරු්ධධව යන ංදහස් හහර්. 

(ඇ) “දවස” යනුහවන් ි න දර්ශන ි නය ංදහස් හහර්. 

 

2. ං මුදේ මූල රාශ්රය 

 

2.1 හභභ හොන්ත්රාේතුව යටහේ හවීේ සදහා BDS හි නිශ්චිතව දක්වා ඇති මූල රාශ්රය භිනන් මුදේ සඳයනු 

ල රැහේ. 

 

3. සුදුසුේ ල රේ ල රංසුරුවන් 

 

3.1 හභභ හොන්ත්රාේතුව යටහේ හසේවා සැඳීමභ සදහා සියලුභ ල රංසුරුවන්ට නීතයානුල ල ර ංයිතිය ඇත. 

3.2 ල රංසු තඵන්හනකුට සේඵන්ධතා ංත  ංනුල ල රතාව හනොතිබිය යුතුය. සේඵන්ධතා ංත  ංනුල ල රේවයක් 

ඇති ඵව හසොයා න්නා ල රද සියලුභ ල රංසුරුවන් නුසුදුස්සන්  නු ල රැහේ. ඳහත සදහන් ංවසථ්ාවල රදී 

ල රංසුරුවන්ට ප්රසේඳාදන ්රියාවලිය තුළ ්ක් ඳාර්ශවයක් හහ  කිහිඳයක් සභ සේඵන්ධතා ංත  

ංනුල ල රතාවයක් ඇති ඵව සැල රකිය හැකිය  ඒවා නේ: 

3.3 ප්රසේඳාදනය සදහා බාවිතා ල ර යුතු සැල රසුේ  පිරිවිත  ල රංසු ලියවිලි සහ හවනේ ලියකියවිලි සස් කිරිභ 

සදහා උඳහ්ධශන හසේවා සැඳීමභ සදහා හසේවාහය ජයා විසින් නියැලී සිටින සභාභක් හහ  ්හි ංනුඵ්ධධ 

ආයතනයක් සහ සේඵන්ධ වීභ හහ  සේඵන්ධ වී තිබීභ හහ  

3.4 හභභ ල රංසු තැබිහේ ්රියාවලිහ දී ල රංසු ්ට ව ා ඉි රිඳේ කිරිභ. නමුේ හභය ්ක් ල රංසුවට ව ා උඳ 

හොන්ත්රාේරුවන්හස සහබාත්ේවය  භා හනො යි. 

3.5 ල රංසු ඉි රිඳේ  න ි නහ  හහ  හොන්ත්රාේ ප්රදානය  න ි නහ දී මුදේ ංභාතයංශය විසින් හහ  

හසෞය ංභාතයංශය විසින් ංසා ල හේනත   ඇති ල රංසුරුවන් නුසුදුස්සන් වනු ඇත. 

4. සුදුසු බාණ්  සහ ංදාළ හසේවා 

4.1 හභභ හොන්ත්රාේතුව යටහේ සඳයනු ල රඵන සියලුභ බාණ් / හසේවා  ශ්රීල රංා ප්රමිතති ආයතනය (SLSI) හහ  

ාර්මිත තාක්ෂන ආයතනය (ITI) විසින් නියභ  ඇති ංදාළ ප්රමිතීනන්ට ංනුල ල ර විය යුතුය. ්වැනි ප්රමිතීනන් 

හනොභැති විට  සඳයනු ල රඵ බාණ් /හසේවා  පිළිේ ංහනකුේ ප්රමිතීනන්ට ංනුල ල ර විය යුතුය. 

ල රංසු සස ්කිරිභ 

5. ල රංසු පිරිවැය 

5.1 ල රංසුරු විසින් ල රංසුව සස් කිරිභ සහ ඉි රිඳේ කිරිභ හා සේඵන්ධ සියලු වියදේ දැරිය යුතු ංත   ල රංසු 

්රියාදාභය හහ  ්හි ප්රතිපල රය කුභක් වුවේ හසේවාහය ජයා ්භ පිරිවැය සදහා වීමභක් ද න්හන් නැත. 

6 ල රංසු බාෂාව 

6.1 ල රංසුව  හභන්භ ල රංසුරු සහ හසේවාහය ජයා විසින් හුවභාරු  න ල රද ල රංසුවට (ආධා  හේන සහ 

මුද්රිත ආිති) ංදාළ සියලුභ ලිපි සහ ලියකියවිලි සිංහල ර/හදභළ/ඉංරිසි යන බාෂාවකින් විය යුතුය. 

 



7. ල රංසුහවහි ඇතුළේ හේන 

7.1 ල රංසුව සභ ඳහත සදහන් ා නා ං ංගු විය යුතුය. 

(ං) ල රංසු ඉි රිඳේ කිරිහේ හඳ  භය සහ ංදාළ මිතල ර නන් 

(ආ) ල රංසු සු ක්ෂනය හහ  ල රංසු සු ක්ෂන ප්රාශය 

(ඇ) හසේවා සැඳීමභ ල රංසු හේන වල රට ංනුල ල ර වන ඵවට ලිඛිත සාක්ෂි 

(ඈ) ල රංසුව පිළිනු ල රැබුවහහොේ හොන්ත්රාේතුව ඉ ක කිරිභට ල රංසුරුහස සුදුසුේ තහවුරු  න 

ලිඛිත සාක්ෂි  

(ඉ) BDS හි ංවශය ඵව දැක්හවන ංහනකුේ ලියවිලි. 

8. ල රංසු ඉි රිඳේ කිරිහේ හඳ  භට සහ මිතල ර සටහන් 

8.1 ල රංසු ඉි රිඳේ  න්නා විසින් ල රංසු ඉි රිඳේ කිරිහේ හඳ  භය වන 

UHKDU/PRO/SOGE/SVS/0307/2022 හොටහසේ ඇතුළේ ල රංසු ංයදුේඳත්රය බාවිතා   ඉි රිඳේ ල ර යුතුය. 

හභභ හඳ  භය ්හි ආිතිහ  කිසිදු හවනසක් හනොභැතිව සේපූර්න ළ යුතු ංත   ආහ්ධශ පිලිනු 

හනොල රැහේ. ංවශය සියලුභ හතො තුරු සැඳීමභ ංනිවාර්යය හේ. 

9. විේඳ ල රංසු 

9.1 විේඳ ල රංසු සල රා ඵල රනු හනොල රැහේ. 

9.2 ්ක් ංයදුේරුහවකුට ්ක් ආයතනයක් හවනුහවන් ඉි රිඳක් ළ හැකි වනුහ  ්ක් ල රංසුඳතක් ඳභණි. 

්භ ංධයක්ෂ භණ් ල රයකින් හහ  ංධයක්ෂ භණ් ල රහ  හරි ං කින් ්ක් ආයතනයට ල රංසු ්ක් ඳභනක් 

ංයදුේ ළ හැ. කුභන හහ  ආා යකින් ්ක් ආයතනයට ල රංසුඳේ ්ට ව ා ඉි රිඳේ හොට තිහේ නේ 

්හසේ ඔහු විසින් ඉි රිඳේ  නු ල රඵන සියලුභ ල රංසු ංවල රංගු කිරිභට යටේ හේ. 

10. ල රංසු මිතල ර සහ වට්ටේ 

10.1 ල රංසුරු විසින් හොන්ත්රාේතුව යටහේ සැඳයිභට හය ජනා  න හසේවාහේ හා ංදාළ උඳ න මිතල ර 

නන් සහ මුළු ල රංසු මිතල ර සටහහන් සදහන් ළ යුතුය. 

10.2 මිතල ර සටහහන් ඕනෑභ තනි බාණ් යට/හසේවාවට ල රඵාහදන ඕනෑභ වට්ටභක් බාණ් හ  ඒ මිතල රට 

ඇතුළේ ල ර යුතුය. තවද ල රංසුරු විසින් ල රංසුව සදහා සේපූර්න වට්ටභක් ල රඵා හදන්හන් නේ ඒ පිළිඵදව මිතල ර 

සටහහන් ඳැහැි ලිව සදහන් ල ර යුතුය. 

10.3  තනි හොටසක් සදහා හහ  හොටස් කිහිඳයට (ඳැහක්ජ) සදහා ල රංසු ැදවනු ල රැහේ. BDS හි හවනේ 

ආා යකින් දක්වා හනොභැති නේ  උපුටා දක්වන ල රද මිතල ර නන් ්ක් ්ක් හොටස් සදහා නිශ්චිතව දක්වා ඇති 

ංයිතභවලින් 100% ට සහ ්ක් ්ක් හොටසස සදහා නිශ්චිතව දක්වා ඇති ප්රභාන වලින් 100% ට ංනුරඳ විය 

යුතුය. හොන්ත්රාේ ්ට ව ා ප්රදානය කිරිභ සදහා කිසියේ මිතල ර ංුකකිරිභක් (වට්ටභක්) පිරිනැීමභට ැභති 

ල රංසුරුවන් ංදාළ මිතල ර ංුක කිරිභ හවන හවනභ සදහන් ල ර යුතුය. 

10.4 (ං) සඳයනු ල රඵන හසේවාවන්ට ංදාළ මිතල ර නන් 

(ආ) මිතල ර සටහහන් දක්වා ඇති මිතල ර නන් වල රට උඳහය ින   න්නා යේ බාණ් යක් සදහා 

සැඳයුේරු විසින් දැනටභේ හවා ඇති හහ  හවිය යුතු සියලුභ ීනරුඵදු සහ විකුණුේ සහ ංහනකුේ ඵදු 

ඇතුළේ විය යුතුය. 

(ඇ) හහසේ හවතේ  වැට් ඵදු මිතල රට ඇතුළේ හනොල ර යුතු නමුේ හවන හවනභ සදහන් ල ර යුතුය. 

10.5 ල රංසුරු විසින් උපුටා දක්වන ල රද මිතල ර නන් හොන්ත්රාේතුව ආ ේබ ළ ඳසු කිසිදු ංයු කින් හවනස් 

හනොවිය යුතුය. නිශ්චිතව දක්වා හනොභැති මිතල ර නන් සභ ඉි රිඳේ  න ල රද ල රංසු ප්රතික්හෂේඳ  නු ල රැහේ. 

 10.6 සියලුභ ංයිතභ සදහා මිතල ර උඳහේන ංනුව හවන හවනභ ල රැයිස්තුත   මිතල ර ඉි රිඳේ ල ර යුතුය. මිතල ර 

උඳහේනයක් ල රැයිස්තුත   ඇති නමුේ මිතල ර ඉි රිඳේ   හනොභැති ංයිතභ හඳන්නුේ  න්හන් නේ  ඒවාහ  

මිතල ර නන් හවනේ ංයිතභ වල ර මිතල රට ඇතුළේ හේ යැයි උඳේඳනය ළ යුතුය. 



11. ල රංසු මුදේ 

11.1 ල රංසු දේත ඳත්රිාහේ (BDS) හවනේ ආා යකින් දක්වා හනොභැති නේ  ල රංසුරු ශ්රී ල රංා රුපියේ වලින් 

මිතල ර දැක්විය යුතු ංත  හවීේ  නු ල රඵන්හන්ද ශ්රී ල රංා රුපියේ වලින් ඳභණි. 

12 ල රංසුරුහස සුදුසුේ තහවුරු  න ලියකියවිලි 

12.1 ල රංසු දේත ඳත්රිාහේ (BDS)  ංං 7 සදහන් ඳරිි  ඔවුන්හස සුදුසුේ තහවුරු කිරිභ සදහා  ල රංසුරුවන් 

විසින් ංවශය ලිපි හේන ඉි රිඳේ ල ර යුතුය. 

13 ල රංසුරුහස සුදුසුේ තහවුරු  න ලියකියවිලි 

13.1 ල රංසුව පිළිනු ල රැබුවහහොේ  හොන්ත්රාේතුව ඉ ක කිරිභට ල රංසුරුහස සුදුසුේ පිළිඵද ලිඛිත සාක්ෂි 

සේඵන්ධහයන් හසේවාහය ජයා සෑහිභට ඳේ විය යුතුය. 

13.2 ්ක් ල රංසුරුහවක් ආයතන කිහිඳයට ල රංසු ඉි රිඳේ  න්හන් නේ ඒ සදහා ඉි රිඳේ  නු ල රඵන 

ලියවිලිවල ර මුේ පිටඳත ්ක් ල රංසුවක් සභ ඉි රිඳේ ළ යුතු ංත  ්ය කුභන ල රංසුව සභ ඉි රිඳේ   ඇේද 

යන්න ංහනක් ල රංසු වල ර සදහන් ල ර යුතු වන ංත  ංහනක් ල රංසු සභ මුේ පිටඳේවල ර සහති  න ල රද පිටඳේ 

ඉි රිඳේ ළ යුතුය. 

14 ල රංසු වල රංගු ාල රය 

14.1 BDS හි නිශ්චිතව දක්වා ඇති ි නය දක්වා ල රංසු වල රංගු විය යුතුය. ංුක ල රංසු ාල රයක් සහිත ල රංසු 

ප්රතිාා ාේභ හනොවන හසේ සළා ප්රතික්හෂේඳ  නු ල රැහේ. 

14.2 ංවශය විටදී ල රංසු වල රංගු ි නය ංවසන් වීභට හඳ   හසේවාහය ජයා විසින් ල රංසුරුවන්හස ල රංසු වල ර 

වල රංගු ාල රය දීර්ක  න හල රස ඉේල රා සිටිය හැ. ්භ ඉේලීේ හා ප්රතිාා  ලිඛිතව විය යුතුය. ල රංසු සු ක්ෂනය 

ඉේල රා සිටින්හන් නේ  ්ය හවනස්  න ල රද ාල ර  භාවක් සදහා ද දීර්ක ල ර යුතුය. යේ ල රංසුරුහවකුට ්භ 

ඉේලීභ ප්රතික්හෂේඳ ල ර හැ. ්භ ංවස්ථාහේදී ඔහුහස ල රංසු සු ක්ෂනය ංහිමිත හනොල ර යුතුය. වල රංගු ාල රය ි ගු 

  හදන ල රංසුරුහවකු ල රංසුව හවනස් කිරිභට ංවස  ල රඵා හනොහ්ධ. 

15 ල රංසු සු ක්ෂනය 

15.1 ල රංසුරු විසින් BDS හි නිශ්චිතව දක්වා ඇති ඳරිි  ්හි ල රංසුහේ හොටසක් වශහයන් ල රංසු සු ක්ෂනය 

හහ  ල රංසු සු ක්ෂන ප්රාශයක් ඉි රිඳේ ළ යුතුය. 

15.2 ල රංසු සු ක්ෂනය BDS හි නිශ්චිතව දක්වා ඇති ඳරිි  සහ ශ්රි ල රංා රුපියේ වලින් විය යුතු ංත   

(ං) ල රංසුරුහස ංභිභතය ඳරිි   ඵැංකු හ කේඳතක්  නයව  ලිපියක් හහ  ඵැංකු ආයතනයකින් 

ඵැංකු ඇඳ යක් ආා හයන් විය යුතුය. 

  (ආ) BDS හි නිශ්චිතව දක්වා ඇති ාල ර  භාව සදහා වල රංගු විය යුතුය. 

 

15.3 BDS 10 වන්තිය හි දක්වා ඇති ඳරිි  ල රංසු සු ක්ෂනය හහ  ල රංසු සු ක්ෂන ප්රාශයක් හනොභැති ල රංසු 

හසේවාහය ජයා විසින් ප්රතිාා ාේභ හනොවන හසේ සළා ප්රතික්හෂේඳ  නු ල රැහේ. 

15.4 සාර්ථ ල රංසුරු විසින් ාර්ය සාධන සු ක්ෂනය සැඳීමහභන් ඳසු ංසාර්ථ ල රංසුරුවන්හස ල රංසු 

සු ක්ෂනය ආඳසු ල රඵාහදනු ල රැහේ. 

15.5 ඳහත ංවස්ථාවල රදී ල රංසු සුක්ෂනය ංහිමිත වීභ හහ  ල රංසු සු ක්ෂන ප්රාශය ංවසන් කිරිභට සිදු හේ. 

(ං) ල රංසු ඉි රිඳේ කිරිහේ හඳ  භහ  ල රංසුරු විසින් නිශ්චිතව දක්වා ඇති ල රංසු වල රංගු ාල ර  භාව 

තුල ර ල රංසුරුහවකු තභ ල රංසුව ඉේල රා ංස්  න්හන් නේ  

(ආ) ංං ණිතභය හද ෂ නිවැ ි  කිරිභට ල රංසුරු ් හනොවන්හන් නේ   

(ඇ) සාර්ථ ල රංසුරු විසින් ඳහත සදහන් ්රියාවන් කිරිභට ංහඳොහහොසේ වීභ. 



(i.)  හොන්ත්රාේතුව ංේසන් කිරිභට ංහඳොහහොසේ වීභ.  

(ii)  ාර්ය සාධන සු ක්ෂනය සැඳීම හනොහැකි වීභ. 

(ඈ) සාර්ථ ල රංසුරුට ලිඛිතව දැනුේ දුන් ි න සිට ි න 14ක් ඇතුළත ්යට සාර්ථ ප්රතිාා  

හනොදක්වන ල ර්ධහ්ධ නේ ඊළ ල රංසුරුට හොන්ත්රාේතුව ල රඵා දීභ පිළිඵදව සළා ඵැලීභට ප්රසේඳාදනන 

මිත කවට ඵල රය ඇත. ල රංසු ප්රදානය කිරිහභන් ඳසුව සාධා න හහේතු හනොභැතිව ්ය බා  ැනීභ ප්රතික්හෂේඳ 

 න ල රංසුරුවන් ංසා ල හේනයට ඇතුළේ කිරිභට ටයුතු  න ංත  ල රංසු ඇඳ යද  ාජසන්ත 

 නු ඇත. 

16. ල රංසු ආිතිය සහ ංේසන් කිරිභ. 

16.1 ල රංසුරු ල රංසුව ඇතුළේ හේන වල ර මුේ පිටඳතක් සස්   ්ය “මුේ පිටඳත” හල රස ඳැහැි ලිව 

සළකුණු ළ යුතුය. ඊට ංභත ව  ල රංසුරු විසින් ල රංසුහේ පිටඳතක් ඉි රිඳේ   ්ය “ංනු පිටඳේ” හල රස 

ඳැහැි ලිව සල රකුණු ළ යුතුය. මුේ පිටඳත සහ ංනු පිටඳත ංත  යේ විශභතාවයක් ඇති වුවහහොේ  මුේ පිටඳත 

ඵල රඳැවැේහේ. 

16.2 ල රංසුහව මුේ පිටඳත සහ ංනු පිටඳත හනොභැහන ීනන්තවලින් ටයිප්   හහ  ලියා තිබිය යුතු ංත  

ල රංසුරු හවනුහවන් ංේසන් කිරිභට නිසි ඵල රය ල රේ තැනැේහතකු විසින් ංේසන් ල ර යුතුය. 

16.3 ඕනෑභ ංන්ත  සේඵන්ධ  භා දැීමේ හහ  උඩින් ලිවීභ වල රංගු වනුහ  ්තැන ල රංසුව ංේසන් ල ර 

පු්ධල රයාහස ංේසන හහ  හටි ංේසන හයදීහභන් ඳභණි. 

ල රංසු ඉි රිඳේ කිරිභ සහ විවිත කිරිභ. 

17 ල රංසු ඉි රිඳේ කිරිභ  මුද්රා තැබීභ සහ ල රකුණු කිරිභ. 

17.1 ල රංසුරුවන්ට සෑභ විටභ තැඳෑහල රන් හහ  ංතින් තභ ල රංසුව ඉි රිඳේ ල ර හැ. 

(ං) තැඳැහල රන් හහ  ංතින් ල රංසු ඉි රිඳේ  න ල රංසුරුවන් විසින් “මුේ පිටඳත” සහ “ංනුපිටඳත” 

නිසි ඳරිි  සල රකුණු   හවන් හවන්ව ලිපි ව  වල ර මුද්රා තඵා ්භ පිටඳේ හද මුේ පිටඳත සහ 

ංනුපිටඳත හල රස ල රකුණු   ්ක් ලියුේ ව ය ඵාහා ්විය යුතුය. 

17.2 සියළු ලියුේ ව  (ඇතුළත සහ පිටත) ඳහත ඳරිි  සැසිය යුතුය.  

(ං) ල රංසුරුහස නභ ලිපිනය සටහන් කිරීභ. 

(ආ) හසේවාහය ජයා හවත හයොමු කිරීභ. 

(ඇ) BDS හි දක්වා ඇති ඳරිි  හභභ ප්රසේඳාදනය නිශ්චිත වශහයන් හුනනාත හැකි විය යුතුය.  

(ඈ) BDS වන්තිය 15 ංනුව  ල රංසු විවිත කිරීභට නියමිතත හේල රාව සහ ි නයට හඳ  විවිත හනො න 

හල රසට විහශේෂ සටහනක් කිරීභ.  

17.3 සියලුභ ලියුේ ව  මුද්රා තඵා ංවශය ඳරිි  සල රකුණු   හනොභැති නේ  ල රංසුව ංස්ථානත වීභ හහ  

ංාල රහ  විවිත කිරිභ සේඵන්ධහයන් හසේවාහය ජයා විසින් කිසිදු වීමභ බා  හනොනී.  

18 ල රංසු ඉි රිඳේ කිරීහේ ංවසාන ි නය 

18.1 BDS හි වන්ති 14 ංනුව නිශ්චිතව දක්වා ඇති ලිපිනයට  ංදාළ ි නය සහ හේල රාව හඳ  හසේවාහය ජයා 

හවත ල රංසුව ඉි රිඳේ ළ යුතුය.  

18.2 හසේවාහය ජයාට ල රංසු ඉි රිඳේ කිරීහේ ාල ර භාව දීර්ක ළ ළ හැකිය  ්හිදී හසේවා හයොජයා සහ 

ල රංසුරුවන් හස සියලුභ ඵැඳීේ හඳ  ඳරිි භ දීර්ක  න ල රද ාල ර  භාව දක්වා වල රංගු හේ.  

19 ප්රභාද ව ල රංසු  

19.1 ල රංසු ඉි රිඳේ කිරීභ සහා නියමිතත ාල ර  භාවට ඳසුව ඳැමිතහනන කිසිදු ල රංසුවක් හසේවාහය ජයා විසින් 

සල රා ඵල රනු හනොල රැහේ.  



20 ආඳසු ැනීභ සහ හවනස ්කිරීභ  

20.1 ඉි රිඳේ ළ ල රංසුවක් ල රංසුරුහවකුට ඉේල රා ංස්  ැනීභට හහ  හවනස් කිරීභට හැකිය  ්භ ඉේලීභ 

ල රංසුරු හහ  ඔහුහස ඵල රයල රේ නිහය ජිතයකු විසින් නිසි ඳරිි  ංේසන්  න ල රද ලිඛිත ඉේලීභක් විය යුතුය. ්භ 

සියලුභ දැනුේදීේ:  

(ං) ංදාළ ලියුේ ව  වල ර “ඉවේ කිරීභ” හහ  “හවනස් කිරිභ” යනුහවන් ඳැහැි ලිව සටහන් ළ 

යුතුය.  

(ආ) ල රංසු ඉි රිඳේ කිරීභ සහා නියභ   ඇති ංවසාන ි නයට හඳ  හසේවාහය ජයා හවත ල රඵාි ය 

යුතුහේ.  

20.2 ල රංසු ඉි රිඳේ කිරීහේ ංවසාන ි නහ  සිට ල රංසුව වල රංගු ාල රය ංවසන් වීභ හහ  ්හි යේ ි ගුවක් ල රඵා දී 

තිහේ නේ ්භ ාල රය තුළ  ල රංසුවක් ඉේල රා ංස්  ැනීභ  ආහ්ධශ කිරීභ හහ  හවනස් කිරීභ හනොළ හැකිය.  

21 ල රංසු විවිත කිරීභ  

21.1 BDS හි නිශ්චිතව දක්වා ඇති ලිපිනය  ි නය සහ හේල රාහේදී හසේවාහය ජයා විසින් ල රංසු විවිත කිරීභ 

ප්රසි්ධියහ  සිදු ළ යුතුය. ල රංසු විවිත කිරීහේදී ල රංසුරු හහ  ල රංසුරු විසින් නේ  න ල රද නිහය ජිතයකු ල රංසු 

විවිත කිරීහේ ංවස්ථාව සහා සහබාත් විය හැ.  

21.2 ඳළමුව “ඉවේ කිරීභ” හල රස සල රකුණු   ඇති ලියුේ ව  විවිත ළ කියවිය යුතු ංත  

හසේවාහය ජයාහස ංභිභතය ඳරිි  ංදාළ ලියුේ ව ය විවිත හැ. ංදාල ර “ඉවේ කිරීභ” දැන්වීභ ල රංසුරු හහ  

ඵල රයල රේ නිහය ජිතයකු විසින් ලිඛිතව ඉි රිඳේ ළ යුතු ංත   ල රංසු විවිත කිරීහේ දී කියවා ඇේනේ මිතස ල රංසු 

ආඳසු ැනීභට ංවස  හනොහ්ධ. “හවනස් කිරීභ” යනුහවන් සල රකුණු   ඇති ලියුේ ව වල ර විවිත   ංදාළ 

ල රංසුව සභ කියවිය යුතුය. ංනුරඳ හවනස් කිරීහේ දැන්හවන හවනස් කිරිභක් ඉේල රා සිටිභ සදහා වල රංගු 

ංවස යක් ං ංගු විය යුතු ංත  ්ය විවිත කිරීහේදී කියවා ඇේනේ මිතස ල රංසු හවනස් කිරීභට ංවස  හනොහ්ධ. ල රංසු 

විවිත්ර කිරිහේදී විවිත   කියවන ලියුේ ව  ඳභනක් තවදු ටේ සල රා ඵල රනු ල රැහේ. 

21.3 ංහනකුේ සියලුභ ලියුේ ව  ්කින් ් විවිත   කියවිය යුතුය. ල රංසුරුහස නභ සහ හවස් කිරිභක් 

තිහේද?  ල රංසුහේ සදහන් මිතල ර  වට්ටේ (ල රඵා ි  තිහේනේ) සහ විේඳ ල රංසු ඇතුළුව ල රංසු මිතල ර  ල රංසු සු ක්ෂනය 

හහ  ල රංසු සු ක්ෂන ප්රාශයක් තිබීභ සහ හසේවා හය ජයාට සුදුසු යැයි සල රන හවනේ විස්ත   ල රංසු විවිත 

කිරිහේදී කියවන වට්ටේ සහ විේඳ දීභනා ඳභනක් ඇීමභ සදහා සල රා ඵල රනු ල රැහේ. ප්රභාද වු ල රංසු හැ  ල රංසු 

විවිත කිරිහේදී ල රංසු ප්රතික්හෂේඳ  නු හනොල රැහේ. 

21.4 හසේවාහය ජයා විසින් ල රංසු විවිත කිරිහේ වාර්තාවක් සස් ල ර යුතු ංත  ්යට ංවභ වශයහන් 

ල රංසුරුහස නභ සහ ආඳසු ැනීභක් හහ  හවනස් කිරිභක් තිහේද යන්න  යේ වට්ටභක් ඇතුල රේ වීභ  ංදාල ර නේ 

හොටස් සදහා ල රංසු මිතල ර  සහ ල රංසු සු ක්ෂනයක් හහ  ල රංසු සු ක්ෂන ප්රාශයක් තිබීභ හහ  හනොඳැවීනභ ඇතුළේ 

විය යුතුය. විවිත  න ල රද ල රංසු  විවිත කිරිහභන් ඳසු වහාභ හවනභ ලියුේ ව වල ර නැවත මුද්රා තැබිය යුතුය. 

ඳැමිතන සිටින ල රංසුරුවන්හස නිහය ජිතයන්හසන් ඳැමිතණිහේ ඳත්රයට ංේසන්  න හල රස ඉේල රා සිටිය යුතුය. 

නියමිතත හවල රාවට ල රංසු ඉි රිඳේ ල ර සියලුභ ල රංසුරුවන්ට ල රංසු විවිත කිරිහේ වාර්තාහේ පිටඳතක් හඵදා හැරිය 

යුතුය. 

 

ල රංසු ඇීමභ සහ සංසන්දනය 

22  හසයබාවය 

22.1 ල රංසු ඳරීක්ෂාව  ඇීමභ  සංසන්දනය සහ ඳශ්ාාේ සුදුසුේ (ංදාළ නේ) සහ හොන්ත්රාේ ප්රදානය නිර්හ්ධශ 

කිරිභට සේඵන්ධ හතො තුරු හොන්ත්රාේ ප්රදානය ප්රාශයට ඳේ  න හතක් ල රංසුරුවන්ට හහ  නිල ර වශහයන් 

ංදාළ හනොවන හවනේ පු්ධල රයින්ට හහළි හනොළ යුතුයි. 

22.2 ල රංසු ඳරික්ෂාව  ඇීමභ  සංසන්දනය සහ ඳශ්ාාේ සුදුසුේ (ංදාළ නේ) ඳරික්ෂාහේදී හහ  හ ත්රාේතු 

ප්රදානය කිරිහේ ීන න වල රදී හසේවාහය ජයාටට ඵල රඳෑේ කිරිභට ල රංසුරුහවකු විසින් ද න ඕනෑභ උේසහයක් 

්භ ල රංසුව ප්රතික්හෂේඳ කිරිභට හහේතු විය හැ. 



22.3 ්නමුේ  ල රංසු විවිත කිරිහේ සිට හොන්ත්රාේ ප්රදානය  න ංවස්ථාව දක්වා ල රංසු තැබීහේ ්රියාවලියට 

ංදාළ ඕනෑභ රුනක් සේඵන්ධහයන් ල රංසුරු හට හසේවා හය ජයා සේඵන්ධ   ැනීභට ංවශය නේ  ්ය 

ලිඛිතව ඉි රිඳේ ල ර යුතුය. 

23 ල රංසු වල ර මූලි ඳරික්ෂාව 

23.1 BDS හි වන්ති 7 ංනුව ඉේල රා ඇති සියලුභ හේන සහ තාක්ෂණි ලියකියවිලි සඳයා ඇති ඵව තහවුරු 

කිරිභට සහ ඉි රිඳේ  න ල රද ්ක් ්ක් හේනහ  සේපූර්නේවය ීන නය කිරිභට හසේවාහය ජයා විසින් ල රංසු 

ඳරීක්ෂා ල ර යුතුය. 

23.2 ල රංසුහවහි ඳහත ලියකියවිලි සහ හතො තුරු සඳයා ඇති ඵව හසේවා හය ජයා විසින් තහවුරු ළ යුතුය. 

හභභ හේන හහ  හතො තුරු කිසිවක් නිසි හල රස සඳයා හනොභැති නේ  ල රංසුව ප්රතික්හෂේඳ  නු ල රැහේ. 

 (ං) ල රංසු ංයදුේ ඳත්රය 

 (ආ) ංනුව මිතල ර උඳහේනය 

(ඇ) ල රංසු සු ක්ෂනය හහ  සුරැීමහේ ප්රාශය 

24 නියභයන් සහ හොන්හ්ධ  ඳරික්ෂා කිරිභ - තාක්ෂණි ඇීමභ 

24.1 හසේවාහය ජයා විසින් ල රංසුව ඳරීක්ෂා    හොන්ත්රාේ දේත (Contract Data) හි නිශ්චිතව දක්වා ඇති 

සියලුභ නියභයන්   හොන්හ්ධසි සහ හොන්ත්රාේ දේත ල රංසුරු විසින් කිසිදු ද්රවයභය ංඳභනයකින් හහ  හවන් 

කිරීභකින් හතො ව පිළිහන ඇති ඵව තහවුරු  ත යුතුය.  

24.2 නියභයන් සහ හොන්හ්ධසි ඳරික්ෂා කිරීහභන් සහ තාක්ෂණි ඇීමහභන් ඳසුව  හසේවාහය ජයා විසින් 

ල රංසුව සා ානුල ල රව ප්රතිාා ාේභ හනොවන ඵව නිර්නය  න්හන් නේ  හසේවාහය ජයා විසින් ල රංසුව 

ප්රතික්හෂේඳ  යි.  

හොන්ත්රාේ ප්රදානය 

25 ප්රදානය කිරිහේ නිර්නාය 

25.1 හසේවාහය ජයා විසින් හොන්ත්රාේතුව සතු කදාය හල රස ්රියාේභ කිරිභට සුදුසුේ ල රේ සා ාණුල ල රව 

ප්රතිාා ාේභ ංවභ ල රංසුරුට හොන්ත්රාේව ප්රදානය ල ර යුතුය. 

26 ල රංසු ප්රදානය පිළිඵද දැනුේදීභ 

26.1 ල රංසු වල රංගු ාල රය ංවසන් වීභට හඳ   හසේවාහය ජයා විසින් සාර්ථ ල රංසුරුට ල රංසුව පිළිහන ඇති 

ඵව ලිඛිතව දැනුේි ය යුතුය. 

26.2 විියභේ හොන්ත්රාේ ිනවිසුභක් සස්   ්රියාේභ  න තුරු  ප්රදානය කිරිහේ දැනුේදීභ ඵැදීභ 

හොන්ත්රාේතුවක් විය යුතුය. 

26.3 සාර්ථ ල රංසුරු විසින් ංේසන්  න ල රද හොන්ත්රාේ හඳ  භය ාර්ය සාධන සු ක්ෂනය ල රඵා දීහභන් 

ඳසු  හසේවාහය ජයා විසින් ්ක් ්ක් ංසාර්ථ ල රංසුරුවන් හට වහාභ දැනුේ හදන ංත  ්හි ල රංසු සු ක්ෂනයන් 

මුදා හරිනු ඇත. 

27. හොන්ත්රාේතුව ංේසන් කිරිභ. 

27.1 දැනුේි හභන් ඳසු ි න දාහත ක් (14) ඇතුළත  හසේවාහය ජයා ිනවිසුභ සේපූර්න    ්ය ංේසන්  න 

හල රස සාර්ථ ල රංසුරුට දැනුේ ි ය යුතුය. 

27.2 ්වැනි හතො තුරු ල රැබීහභන් ි න දාහත ක් (14) ඇතුළත  සාර්ථ ල රංසුරු ිනවිසුභ ංේසන් ළ යුතුය. 

 

 

 



 

28 ාර්ය සාධන සු ක්ෂනය 

28.1 හසේවාහය ජයාහන් හොන්ත්රාේ ප්රදානය ීබඵද දැනුේදීභ ල රැබීහභන් ි න දාහත ක් (14) ඇතුළත  ල රංසු 

හොන්හ්ධ වල රට ංනුල ල රව ාර්ය සාධන සු ක්ෂනය සැඳයිය යුතුය. හසේවාහය ජයා විසින් ජයග්රාහ 

ල රංසුරුහස නභ ්ක් ්ක් ංසාර්ථ ල රංසුරු හවත ඩිනමිතන් දැනුේ ි ය යුතු ංත  ංසාර්ථ ල රංසුරුවන්හස 

ල රංසු සුරැකුේඳේ නිකුේ ල ර යුතුය. 

28.2 සාර්ථ ල රංසුරු ඉහත සදහන් ාර්ය සාධන සු ක්ෂනය ඉි රිඳේ කිරිභට හහ  හොන්ත්රාේතුවට ංේසන් 

කිරිභට ංහඳොහහොසේ වීභ ල රංසු ප්රදානය ංවල රංගු කිරිට සහ ල රංසු සු ක්ෂනය ංහිමිත කිරිභට හහ  ල රංසු සු ක්ෂනය 

ප්රාශය ංහිමිත කිරිභට ප්රභානවේ හහේතු හේ. ්භ ංවස්ථාහේහිි  හසේවාහය ජයා විසින් හොන්ත්රාේතුව ප්රදානය 

ළ හැක්හක් ඊළ ංුකභ ඇීමභට ල රක් වු ල රංසුරුට වන ංත   ඔහුහස පිරිනැීමභ සැල රකිය යුතු හල රස ප්රතිාා  

දක්වන ංත  හොන්ත්රාේතුව සතු කදාය හල රස ඉ ක කිරිභට සුදුසුේ ල රැබීභට හසේවාහය ජයා විසින් ීන නය 

 නු ල රැ හේ. 

29 හසේවා සැඳයිේ සදහා මුදේ හවිේ සේඵන්ධව 

 

29.1 හසේවා සැඳයිභ සේඵන්ධහයන් හවිේ සිදුකිරිහේි  ංදාල ර හසේවාව සිදු  බිේඳත ප්රධාන නාියාරි 

ාර්යාල රයට ඉි රිඳේ ල ර ි න සිට ි න 60 ේ 90 ේ ංත  ාල රයක් හසේවා සැඳයු ආයතනය විසින් ල රඵා ි ය යුතුය 

30 ංල රාබ හානි ,හොන්හ්ධසි  කිරීේ හා ංය කිරීේ 

 

30.1 ාර්යයන් ඉ ක කිරීහේ දී ාර්යාල රහ /ආයනනහ /හ  හහේ සේඳේවල රට, ාර්ය භණ් ල රයටබානිදාය 

හනොවන ංයුරින් හසේවය ළ යුතුය. ංඳරික්ෂාාරීව, හනොසැළකිලිභේව ටයුතුකිරීහභන් හා පුහුණු 

හසේවයින් හනොහයදවීහභන් ආයතනහ  හ්ධඳල රවල රට යේ ංල රාබයක්සිදුවුවහහොේ ්භ හ්ධඳහේ 

වටිනාභ/ංළුහතන් මිතල රදී ැනීභට යන වියදභ (බාණ් යක් හහ උඳ නය වටිනාභ ආයතන 

ප්රධානීයා විසින් ීන නය  නු ඇත.) සහ ්භ වටිනාමිතන් 25% ංතිහර් මුදල රක් ංය  නු ල රැහේ. 

 

30.2 හත  ාේ ල රංසුරුහස හසේවා ඉ කකිරීභ ංසතු කදාය ඵව ආයතන ප්රධානියාට හඳනී ිනයහහොේ සහ ඔහු 

විසින් හොන්ත්රතුහේ කුභන හහ  හොන්හ්ධසියක්    ඇේනේ හහ  ඔහුහස ාර්ය සාධන 

ඵැුනේ හ  හිමිතභ ංහිමිත කිරීභටේ,හොන්ත්රේතුව ංවසන් කිරීභටේ ආයතන ප්රධානියාට ඵල රයඇත. 

 

30.3 ආයතනහ  හසේවයන් සේඵන්ධහයන් සෑහිභට ඳේ හනොවන ංවස්ථාවදී ඳහත සදහන් ඳරිි  හවීේ 

ප්ඳාදු  නු ල රැඵහේ. 

 

l. වැසිකිලි ඳ්ධධතියක් පිරිසිදුව හනොඳැවීනභ සේඵන්ව ්ක් වැසිකිලියක් සදහා රු 2 000.00 

ංය නු ල රැහේ. 

ll. ිනවිසුේ ප්රා ව ෛදනි  ාජාරි සදහා ංුකවන ් පු්ධල රයකු සදහා රු 1 500.00 ක් ංයත නු 

ල රැහේ. 

lll. සළ ්ක්රැස්  න ස්ථාන වලින් සළ නිසි ංයුරින් ඒ ාශි   හනොැනීභ භත ්ක් සළ 

ඒ ාශි කිරිහේ ස්ථානයක් හවනුහවන් රු.3 000.00 ංය නු ල රැහේ 

 

30.4 පිරිසිදු කිරිමිත ටයුතු සදහා බාවිතා  නු ල රඵන සනීඳා ක්ෂ පිරිසිදු ා යන් සහ  සායනි ද්රවයයන් 

සෑභ විටභ ශී් ර ල රංා ඳ රමිතති ආයතනය භිනන් සහති ල ර ඒවා වන ඵවට ංදාළ ආයතනය සහති විය යුතු 

ංත  ඒවාහ  ඳ රමිතතිය සේඵන්ධහයන් සෑහිභට ඳේ හනොවන ංවස්ථාවන් වල ර යේ ඳ රමිතති ඳරීක්ෂාවන් 

සිදු  ැනීභට විවිහ   ඳරිඳාල රනයට ංවශය වන්හන් නේ ඒ සදහා ංවස යක් / හැකියාවක් ඳැවතිය යුතු 

ඵවේ,   ්වැනි ංවස්ථාවි  ඳරීක්ෂන සදහා වන වියදභ ංදාල ර ආයතනය විසින් දැරිය යුතු ඵවට සහ ්හිි  

ංදාල ර ඳරීක්ෂන වාර්තාවන්ට ංනුව සාේඳල ර ඳ රමිතීනන්ට ංනුල ල ර හනොවන්හන් නේ ්වැනි ්ක් සාේඳල රයට 

රුපියේ ඳන්දහස (රු.5 000.00) ඵැිනන් ද  ංය   ැනිහේ ්තාවයට ංදාල ර ආයතනය ් 

 ත යුතුය. 

 

 



30.5 පිරිසිදු කිරිහේ හසේවය නිසි ඳරිි  ඉ ක හනොවන්හන් නේ ංදාල ර හසේවය පිටතින් ඉ ක  වා හන ඒ සදහා වන 

වියදභ හොන්ේ ාේරුහන්. ංය  ැනීභට ආයතන ප්රධානියා  විසින්  කතු  ණු ල රැහේ . 

 

30.6 හොන්ත්රාේරුහස හසේවාව පිළිඵව ආයතනහ  ාර්ය භණ් ල රහයන් සහ භහජනයාහන්ල රැහඵන 

ඳැමිතණිලි, හඳොදු හ්ධඳළවල රට ංල රාබ හානි සිදුවීභ නිසා ංය කිරීේ, නියමිතත හසේව සංයා හනොහයදවීභ 

නිසා ංය කිරීභ සහ පිරිසිදු කිරිහේ හසේවයන්හස ේනය  වීේ වාර්තා විේ යනාි ය සැළකිේල රට හන 

හොන්ත්රාේ ආයතනය හවත ල රඵා දී ඇති හොන්ත්රේතුව  ංවල රංගු කිරීභටේ,හොන්ත්රේ  ආයතනය ංසාදු 

හේන ත කිරීභටේ හසෞය ංභාතයාංශ හේේට ඵල රය ඇත. 

 

30.7 පිරිසිදු කිරිහේ හසේවාල රාභි  ආයතනයට ංයේ භූමිත බාය තුළ ්භ හසේවාව ඳාේවා හන යන 

හොන්ත්රාේරුට  තභාහස ඵුක ඵාහි ාදීය ඵ ා   තඵා ැනීභට යේකිසි ස්ථානයක් නැතහහොේ 

ාභ යක් සඳයන ල ර්ධහ්ධ නේ, හේ හොන්ත්රාේතුව ංවසන් ව ඳසු කිසිභ ආ වුල රක් නැතිව ්භ හ්ධඳල රවල ර 

භුක්තිය ආඳසු බා ි ය යුතුය. භාසයට ලින් දැන්වීභක් හොට ඕනෑභ ංවස්ථාව පිරිසිදු කිරීහේ 

හොන්ත්රාේරුට ්ඵුන ස්ථානයකින් ඉවන්වන හල රස නියභ කිරීභට හ  හේ ඳරිඳාල රනයට ඵල රය ඇත. 

 

30.8 හේ හොන්ත්රාේතුව  යටහේ තභාහස ඉ කවිය යුතු හසේවය ඉෂ්ට කිරීභට පිරිසිදු කිරීහේ හසේවා 

හොන්ත්රාේරුට හභොනයේ හහේතුවක් නිසා හහ  හනොහැකි වුහහොේ හවනේ ආයතනයකින් ්භ හසේවාව 

ඉ ක  ැනීභට විියවිධා හයදීභටන්, ්හසේ විි විධාන හයදීහභන් ආණ්ුකවට ද න්නට සිදු ව යේ ංතිහර් 

වියදභක් හේ නේ ්භ චියදභද නියභ  නු ල රඵන ංතිහර් මුදල රක්ද පිරිසිදු කිරීහේ හසේවා ආයතනහයන් 

ංය  ැනීභටද ආයතනප්රධානියාට ඵල රය ඇත. 

 

 හසේවා සඳයන්නාහස චිසත් ය 

 

31 පිරිස ්විසත් ය 

 

31.1 ි නට පිරිසිදු කිරිහේ ටයුතු සිදු කිරිභ සදහා ංධීක්ෂවරුන් (Supervisor) හත  (04) ඳ රභානයක් සහ 

ේරුවන් (Labors) විසි ංට (28) ඳ රභානයක් හල රස සේපුර්න පිරිස් ඳ රභානය තිස් හදක් (32) ාර්යය 

භණ් ල රයක් ංවභ වශහයන් හසේවහ  හයි භට ටයුතු සිදුල ර යුතු ඵවේ ්ය ි වා,  ාත රි මු යන් සදහා ඳහත 

ංයුරින් විය යුතුය. 

 

1. ි වා මු ය  

 

ි වා මු ය සදහා සනීඳා ක්ෂ පිරිසිදු කිරිහේ ටයුතු ංවභ වශහයන් හතව ක් (03) වේ සිදුල ර යුතු ංත  

හඳොදු ස්ථානයන් හි ඳවතින වැසිකිළි ඳ්ධධති සාහප්ක්ෂව වැඩිවා  නනක් බාවිතා වීභ හහේතුහවන් ඒවා 

ංවස්ථානුල ල ර ංවශයතාවය භත වා  තුනට වැඩි ංවස්ථාවන් නනදී පිරිසිදු කිරිභට ටයුතු ල ර යුතුය. 

 

 තවද බිභ (Floor) පිරිසිදු කිරිහේදී ංවභ වශහයන් ි වා මු ය සදහා හතව ක් (03) වේ පිරිසිදු කිරිහේ 

ටයුතු සිදුල ර යුතු ංත  හඳොදු ස්ථානයන් සේඵන්ධහයන් සැල රීමහේදී ංවශයතාවය භත ්භ ස්ථාන ඊට 

වැඩි වා  නනක් පිරිසිදුල ර යුතුය. 

 

ඒ හැ  ි වා මු හ දී, හභභ හා සභාීමවභ සළ ඒ ාශි කිරිේ ටයුතුද සිදුල ර යුතු ඵැවින් ඒ සදහා 

ංධීක්ෂවරුන් තුනක් ද (03) ේරුවන් විසි හත ක් ද (24) හල රස ංවභ වශහයන් විසි හත (27) 

සේපූර්න පිරිස් ඳ රභානයක් හසේවහ  හයදවීභ ල ර යුතුය. 

 

2.  ාත්රි මු ය  

 

 ාත්රි මු ය සදහා සනීඳා ක්ෂ පිරිසිදු කිරිහේ ටයුතු ංවභ වශහයන් හදව ක් (02) වේ සිදුල ර යුතු ංත  

හඳොදු ස්ථානයන් හි ඳවතින වැසිකිළි ඳ්ධධති ංවස්ථානුල ල රව ංවශයතාවය භත වා  හදට ව ා වැඩි 

ංවස්ථා නනදී කිහිඳ ව ක් පිරිසිදු කිරිභට ටයුතු ල ර යුතුය. 

 

 ාත්රි මු හ දී ඒ සදහා ්ක් (01) ංධීක්ෂව හයක් සහ ේරුවන් හත ක් (04) හල රස ඳහ (05) 

සේපූර්න පිරිස් ඳ රභානයක් ංවභ වශහයන් හසේවහ  හයදවීභ ල ර යුතුය 

 



සැල රකිය යුතුයි 

 

හභභ විශව් විදයාල ර හ  හහේ ංවශයතාවය ඳරිි  ඉහත සදහන් ල ර ංියක්ෂවරුන් සහ ේරුවන්ට 

ංභත ව ෛදනි  ාජාරි සදහා ංභත  ංියක්ෂවරුන් සහ ේරුවන් හයොදා ැනිභට ංවශය වුව 

හහොේ ්ක් ංියක්ෂව හයකුට සහ ්ක් ේරුහවකුට ෛදනිව හවිය යුතු ෛදනි වැ කඳ හවන් 

හවන් වශහයන් ඉි රිඳේ  න්න. 

 

32 පිරිස ්ඉවේ කිරීභ සබ/හහ  ආහ්ධශ කිරීභ.  

 

32.1 හසේවාහය ජයා හවනක් ආා යකින් ්ඟබවිය හැකි ඳරිි , හසේවහ  හයොදවන පු්ධල රයින් තුල ර කිසිදු 

 හවනසක් සිදු හනොළ යුතුය. හසේවා සඳයන්නාහස සාධා න ඳාල රනහයන් ඔේඵට කිසියේ හහේතුවක් නිසා 

 පු්ධල රයින්හන් කිසිහවකු ප්රතිස්ථාඳනය කිරීභට ංවශය වන්හන්නේ, හසේවා සඳයන්නා විසින් 

 ආහ්ධශයන් හල රස සභාන හහ  ව ා හහො සුදුසුේ ඇනි පු්ධල රයකු සැඳයිය යුතුය . 

 

32.2 කිසියේ පු්ධල රහයකු ඵ ඳතල ර විෂභාාා යක් සිදු   ඇති ඵව හහ  ංඳ ාධ්රියාවක් සිදු   ඇතිඵව 

 හා දනා ඒේල ර වී ඇතිඵව හසේවාහය ජයා හසොයා න්හන්නේ හහ  කිසියේ  පු්ධල රහයකුහස ාර්ය 

 සාධනය පිළිඵ සෑිනභට ඳේ චීභට සාධා න හහේතුවක් නිහේ නේ, ඒවිට හසේවා සඳයන්නා හසේවා 

 හය ජයාහස ලිඛිත ඉේලීභ භත ්හි හහේතු සහන්  මිතන්,හසේවා හය ජයාට පිළිත හැකි සුදුසුේ 

 සහ ඳළපුරු්ධද සහිත පු්ධල රහයකු ආහ්ධශයකු හල රස ල රඵා ි ය  යුතුය. 

 

32.3 පිරිස් ඉවේ කිරීභ සහ/හහ  ප්රතිස්ථාඳනය කිරීභ හහේතුහවන් ඳැන නිනන ංභත  වියදේ සහා හසේවා 

 සඳයන්නාට හිමිතේ නැත. 

  

 

ආ වුේ විසදීභ . 

33 සුහද විසදුේ  

 

33.1 හභභ හොන්ත්රේතුව හහ  ඒහි ංර්ථ නිරුඳනය සේඵන්දහයන් ඳැන නිනන සියලුභ ආ වුේ සාභාීමව 

 විසදා ැනීභට ඳාර්ශවයන් තභ උඳරිභ උේසහය බාවිතා ල රයුතුය.  

 

34 ආ වුේ විසදීභ  

 

34.1 හසේවා හය ජයා සහ සඳයන්නා ංත  හොන්ත්රාේතුව හහ  හසේවා සැඳීමභ සේඵන්දහයන් ඳැන නිනන 

 ඔනෑභ ආ වුල රක් හසේවා ්රියාේභ කිරීහේදී හහ  ඒවා ංවසන් වු ඳසුවද 1995 ංං 11 ද න හේරුේ 

  න ඳනතට ංනුල ල රව විසදනු ල රැහේ.  

 

35 ප්රසේඳාදන මිත කහේ ංයිතින් 

 

35.1 ල රංසුව සේපුර්න හහ  හොටසක් වශහයන් පිළිැනිහේ හහ  ප්රතික්හෂේඳ කිරිහේ පුර්න ඵල රය ප්රසමිතඳාදන 

මිත කව සතු ංත   ප්රසේඳාදන මිත කහේ ති නය ංවසන් ති නය වනු ඇත. 

   

 

ංහනකුේ විසත් . 

36 ංහනකුේ විසත්  

 

36.1 ල රංසුවට ංදාල ර ංහනකුේ විස්ත  ඇභණුේ වශහයන් ඉි රිඳේ හහර්. 

 

සනීඳා ක්ෂන පිරිසිදු කිරිහේ ටයුතු සිදුල ර යුතු ංංශ වාට් ක 
බිභ පිරිසිදු කිරිභට ආදල ර වර් ංඩි ප්රභානය 
ංඳද්රවය ළභනා න ටයුතු 
විශ්ව විදයාලීය හ  හේ ඳරිශ රහයහි පිරිසිදු කිරිේ ටයුතු ඵාහි  ඳාර්ෂවයක් හවත ල රඵා දීහභි  ංදාල ර 
ආයතනය විසින් පිළිඳැි ය යුතු රුණු 

 



 

II හොටස ල රංසු දේත ඳත්රිාව (BDS) 

 

සෑභ විටභ හභහි ඇති විියවිධාන ඵල රඳැවැේවිය යුතුය. 

හයොමුව හඳොදු 

1 හසේවා හය ජයා : හොතල රාවල ර ආ ක්ෂ විශ්ව විදයාල ර හ  හල ර 

2 හොන්ත්රාේතුවහේ නභ : පිරිසිදු කිරිහේ හසේවය සැඳයිභ 
හදුනාැනිහේ ංංය :UHKDU/PRO/SOGE/SVS/0307/2022 

3 ං මුදේ ප්රබවය : ශ්රි ල රංා ජන ජහ  ං මුදල ර 

4 විහ්ධශී්ය ල රංසුරුවන්ට ල රංසු තැබීභට ංවස  නැත. 

5 ල රංසු තැබීහේ හේනවල ර ංන්තර්තය 

6 ල රංසු ං මුණු ඳැහැි ලි කිරිභ සදහා ඳභනක්, හසේවා හය ජයාහස ලිපිනය වන්හන්: 
 
ංවධානය : විධාය ංධයක්ෂ 
ලිපිනය    : හොතල රාවල ර ආ ක්ෂ විශ්ව විදයාල ර හ  හල ර, හේ හැ , හඵො ල රැස්මුව 
 
දු ථන  : 0112 044 555  ි ගුව  4378   

විදුේ තැඳැේ ලිපිනය   : genpro_uh@kdu.ac.lk 
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C. ල රංසු සස් කිරිභ 

ල රංසුරු විසින් ඳහත හේන ඉි රිඳේ ළ යුතුය. 
(ල රංසුව සභ ඉි රිඳේ ල ර යුතු ලියවිලි වල ර මුද්රිත පිටඳේ ල රඵා ැනිහභි  දැරීභට සිදුවන 
පිරිවැය සළා ඵල රා ඉි රිඳේ ල ර යුතු හේන වල ර භිදු පිටඳේ CD තැටියක් භිනන් 
ල රංසුව සභ ඉි රිඳේ ල ර හැකිය.) 
ං) 
III හොටහසහි ඇතුළේ ල රංසු ආිති ඳත්ර යටහේ ඇති ල රංසු ංයදුේ ඳත්රය හා IV 
හොටහසහි ඇතුළේ ංවශයතා උඳහේනහ  ංං 1 සිට 5 දක්වා ඇති ඳහත සදහන් 
ල රැයිස්තු 
 
පිරිසිදු කිරිහේ හසේවාව සැඳීමභ සදහා ඳරීක්ෂයන්/හසේවයන් හයදවිය යුතු ංා ය 
පිරිසිදු කිරිහේ හසේවය සදහා ංවශය  සායනි ද්රවය ල රැයිස්තුව 
හොන්ත්රාේ ාල රය තුල ර පිරිසිදු කිරිහේ හසේවා සදහා වාර්ෂිව සඳයා ත යුතු උඳ න 
ල රැයිස්තුව. 
පිරිසිදු කිරිහේ හසේවය සදහා භාසිව / වාර්ෂිව සැඳයිය යුතු උඳ න ල රැයිස්තුව 
පිරිසිදු කිරිහේ හසේවාව සදහා ල රංසුරුවන් විසින් ඉි රිඳේ ල ර යුතු ංවභ වාර්ෂි 
පිරිවැය පිළිඵද හතො තුරු වාර්තාව 
 
ආ) ල රංසුරුහස ප්රාශය 
 
ඇ) ල රංසු සු ක්ෂනය 
 
ඈ) පිරිසිදු කිරිහේ හසේවාව ඉ කකිරිභ සදහා වයාඳා  ලියාඳි ංචි කිරිහේ සහතිය 
(සහති ල ර පිටඳතක්) (ශ්රී ල රංාහේ වයාඳා  නාභ ලියාඳි ංචි කිරිේ ආ ා ඳනත හහ  
2007 ංං 07 ද න සභාේ ඳනත යටහේ පිරිසිදු කිරිහේ හසේවය සැඳීමහේ 
ආයතනයක් හල රස ලියාඳි ංචි වු ආයතනයක් විය යුතුය.) 
 
 
 
ඉ) ංවභ වස  ඳළපුරු්ධද පිළිඵද ංදාළ ආයතන සභ ්ළඹි ිනවිසුේ (සහති ල ර 
පිටඳේ) 
 
 
ඊ) හසේව ංර්ථසාධ ං මුදේ හා හසේව බා ා  ං මුදල ර සදහා ල රංසු ංයදුේ ඳහේහි 
ංං 13හි සදහන් හසේව සංයාව සදහා හොඳභන හසේව සංයාවට හොඳභන 
මුදල රක් හවා ඇේද යන ඵවට ශ්රී ල රංා භහ ඵැංකුහවන්/හසේව බා ා  ං මුදහල රන්, 
2022 වර්ෂයට ංදාල ර (ආසන්න ඳසුිනය භාස 12) හවීේ සහතියන්හි සහති  න 
ල රද පිටඳේ ඉි රිඳේ ල ර යුතුය. 
 

https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tVP1zc0TM7KKKoyK7I0YLRSNagwTkw1Mk1MMjAwtzRLTTMytDKoMDVNSU2zTDZITjNISUxLSfLiK83ITilVyMgvLsgsScwBANsvFf4&q=uhkdu+hospital&oq=UHKDU+&aqs=chrome.1.69i57j46i175i199i512j0i512j0i30j0i5i30j69i61l2.3759j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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්) පිරිසිදු කිරිහේ හසේවය සදහා ංවශය  සායනි ද්රවය නිසි ප්රමිතතියක් ඇති ඵවට 
සහතියක් පිළිේ ආයතනයකින් ල රඵා හන ඉි රිඳේ ල ර යුතුය. (ශ්රී ල රංා ප්රමිතති 
ආයතනහයන් ල රඵාේ තේව සහති ල රේ (SLS) සහතිය හහ  ශ්රි ල රංා ප්රමිතත 
ආයතනය භිනන් නිකුේ   ඇති ශ්රී ල රංා ප්රමිතතිය (SLS Standards) ට ංනුල ල ර ඵවට 
ITI ආයතනය භිනන් සහති ල රේ ං ංගු  සායනි ද්රවය සංයුතිය හා ප්රභාන 
ඇසුරුහභහි විියභේ ඳරිි  සදහන් විය යුතුය. ඒ ඒ ද්රවයවල රට ංදාළව තේාලීනව 
ඳවේනා හවහළද හඳොළ මිතල ර නන් හනොඉක්භවිය යුතුය. 
 
තවද, ඉහත ඉි රිඳේ  න ල රද සහති වල රට ංනුල ල රව හ  හල ර හවත පිරිසිදු කිරිහේ 
හසේවය සැඳීමහේි  නියමිතත ප්රමිතීනන්ට ංනුව පිරිසිදු කිරිහේ  සායනි ද්රවය සඳයනු ල රඵන 
ඵවට ල රංසුරු විසින් ව විය යුතුය. ඒ පිළිඵදව හ  හල ර විසින් ංියක්ෂනය  නු ල රඵන 
ංත  වරින් ව  හ  හල ර විසින් සඳයනු ල රඵන  සායනි ද්රවය වල ර ප්රමිතතිය ශ්රි ල රංා ප්රමිතත 
ආයතනය (SLS) හ හා ඳරික්ෂාවට ල රක් නු ල රඵන ංත  ඒ සදහා වන වියදභ 
ල රංසුරු විසින් දැරිය යුතු ංත  නිසි ප්රමිතතියකින් හතො  ඵවට තහවුරු වන  සායනි 
්ධ  වයන් සදහා දුකවේ ද  මුදල රක් (රු.5000.00) ංය  නු ල රඵයි. 
 
ඒ) තේාලීනව ඵල රඳවේනා වු සියලුභ නීතිරිතවල රට ංනල ල රව (ඳඩිඳාල ර සබා වැ කප්, 
ංයවැය සහන දීභනා, ංතිාල ර, හසේව ංර්ථසාධ ං මුදල ර හා හසේවා 
නියුක්තියන්හස බා  ං මුදල ර) ටයුතු  න ආයතනයක් ඵවට භාස 06ක් ඇතුළත 
ංදාළ ප්  හ්ධශය බා  සහා  ේරු හොභසාරිස් හහ  ඵල රයල රේ නිල රධාරිහයකුහන් 
ල රඵාේ සහතියන් භිනන් සනාථ ල ර යුතුය. 
 
ඔ) ංදායේ ඵදු හවන ඵව සනාථ  න හේන (පූර්වාසන්න තක්හසේරු වර්ෂහ  - 
2021/2022 සහති ළ පිටඳේ) 
 
ඕ) VAT ඵදු ලියාඳි ංචි සහතිහ  පිටඳතක් (VAT ඵදුවලින් නිදහස්   තිහේ නේ 
හ්ධශී්ය ආදායේ හොභසාරිස් ජන ාේ හදඳාර්තහේන්තුහවන් ල රඵාේ ලිපියක්) සභ 
2021/2022 තක්හසේරු වර්ෂහ  VAT ඵදුහවීේ පිළිඵද වැට් ඵදු නිශ්ාෂන සහති 
පිටඳේ හ්ධශී්ය ආදායේ හදඳාර්තටේන්තුහේ නිල රධාරිහයකු විසින් සහති   ඉි රිඳේ 
ල ර යුතුය. 
 
) ඳසුිනය වර්ෂවල ර හ  හේවල ර / ආයතනවල ර පිරිසිදු කිරිහේ හසේවා ටයුතු ඉ ක 
කිරිහේදී ල රංසුරු සේඵන්ධහයන් ල රැබී ඇති යහඳේ / ංයහඳේ වාර්තා. 
ශ්රී ල රංා ප්රජාතාන්ත්රි සභාජවාදී ජන ජහ  සන්න්ධධ හසේවාවන් හා හඳොලීසිහ  
හසේවාහවන් නීතයානුල ල ර හනොවන ඳරිි  හසේවය හැ ිනය පු්ධල රයන් හසේවහ  හයොදවා 
හනොභැති ඵවට ි වුරුේ ප්රාශයක් ල රංසුරු විසින් ඉි රිඳේ ල ර යුතුය. 
 
 
) ශ්රී ල රංා ප්රඡාාතාන්ත්රි සභාජවාදී ජන ජහ  සන්න්ධධ හසේවාවන් හා හඳොලීසිහ  
හසේවාහවන් නීතයානුල ල ර හනොවන ඳරිි  හසේවය හැ ිනය පු්ධල රයින් හසේවහ  හයොදවා 
හනොභැති ඵවට ි වුරුේ ප්රාශයක් ල රංසුරු විසින් ඉි රිඳේ ල ර යුතුය. 
 
න) හභභ හොන්ත්රාේතුවට ංදාළ ාර්ය භණ් ල රය සඳයා ැනිභට ඇති හැකියාව ඇති 
ඵවට ල රංසුරුහස ි වුරුේ ප්රාශයක්. 
 
ත) හ  හහේ ්රියාේභ වන පල රදායිතා වැ  සටහන් සදහා සහහය ය ල රඵාහදමිතන් 
පිරිසිදු කිරිහේ හසේවාව සඳයන ඵවට ල රංසුරුහස ප්රාශයක් 

8 ල රංසුරු විසින් සියලු වියදේ ශ්රි ල රංා රුපියේ වලින් දැක්විය යුතුය. 

9 ල රංසුහේ වල රංගු ාල රය, ල රංසු විවිත්ර   ි න සිට ි න 120 ක් දක්වා වල රංගු විය යුතුය. 

10 ල රංසු සු ක්ෂනය රු. 460,000.00 විය යුතුය. 
 
ල රංසු සු ක්ෂනහ  වල රංගු ාල රය 2022.12.14 ි න සිට 2023.05.13 ි න දක්වා විය යුතුය. 

 ල රංසු ඉි රිඳේ කිරිභ සහ විවිත කිරිභ 

11 ඇතුළත සහ පිටත ලියුේ ව  වල ර හ  හහේ නභ සහ ප්රසේඳාදන ංංය සටහන් ල ර 
යුතුය. 

12 ල රංසු ඉි රිඳේ කිරිහේ ංවසාන ි නය : 2022.12.14 
 
හේල රාව : 1400 ඳැය 

13 ල රංසු ඉි රිඳේ කිරිභ සදහා, හසේවා හය ජායහස ලිපිනය වන්හන්. 



 
ංවධානය      : විධාය ංධයක්ෂ 
ලිපිනය       : හොතල රාවල ර ආ ක්ෂ විශ්ව විදයාල ර හ  හල ර, හවි ිහැ , හඵො ල රැස්මුව 

14 ල රංසු විවිත වීභ සිදුවන්හන් 
 
ලිපිනය : හොතල රාවල ර ආ ක්ෂ විශ්ව විදයාල ර හ  හල ර, හේ හැ , හඵො ල රැස්මුව 
 
ි නය : 2022.12.14 
හේල රාව : 1400 ඳැය 

 ල රංසු ඇීමභ සහ සංසන්දනය 

15 ඇීමභ සදහා ඳහත සදහන් සාධ සහ ක්රභහේදය බාවිතා  නු ඇත. 
ඉහත දැක්හවන සියලුභ හේන සහ හසසු හේන හනොංුකව ඉි රිඳේ ල ර යුතු ංත  
්ක් හහ  ඉි රීඳේ   හනොභැති ල රංසු මූලි සුදුසුේ ඳරික්ෂාහේදී ඇීමහභන් ඉවේ 
 නු ල රැහේ.   
 
ල රංසු ඉි රිඳේ ල ර ආයතනයන්ට ්හ හිව හ  හහේ ෛදනි ටයුතු වල රට දැඩි 
ඵල රඳෑභක් ්ේල ර වන ආා හ  ඳැමිතණිේල රක් හහ  ඳැමිතණිලි ල රැබී තිහේ නේ ්ය 
ඳශ්ාාේ සුදුසුේ ඳරීක්ෂාහවිදිී ප්රතිාා ාේභ ල රංසුරුහවක් හල රස හනොසැල රීමභට 
හහේතුවක් හේ. 
 

 ා ය සාධන සු ක්ෂනය 

16 ල රංසු ප්රධානය ල රද හොන්ත්රේරු විසින් ාර්ය සාධන සු ක්ෂනය හොන්ත්රාේ මුදලින් 
10%  වටිනාමිතන් යුේ  ඵැංකු ඇඳ යක්  පිළිේ  ාජය ඵැංකුවකින් හහ  
හඳෞ්ධලි මුල රය ආයතනයකින් ල රඵා ි භට හොන්ත්රාේරු විසින් ටයුතු ල ර යුතුය.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANNEX “A” 

 

 

FILE NO -  UHKDU/PRO/SOGE/SVS/0307/2022 

SCHEDULE OF PRICES FOR LOCALLY DELIVERED ITEMS 

 

S

/

N 

ITEMS 
              

QTY 

MONTHLY 

RENTAL 

FEE (SLRS) 

TOTAL RENTAL 

FEE FOR 24 

MONTH (SLRS) 

   

0

1 

 Janitorial Service for 02 years Period  01   

 TOTAL     

 DISCOUNT     

 TOTAL(AFTER DISCOUNT)     

 VAT  %     

 GRAND TOTAL     

 

ITEMS QTY PERDAY SALARY 

Additional Supervisor 01  

Additional Labour 01  

 

 

 

2.             a . Validity                             : 120 days from the date of closing of tender 

 

                b . Payment term                  : Credit 

                 

                 

 

3. VAT Registration No   : ....................................................................................................... 

 

4. Name of the Company  : ...................................................................................................... 

 

5. Testing Charges Paid. : Rs.........................                                                                                                          

Receipt No and Date      : ................................. 

 

    6. Signature of Bidder : .................................  

 

7. Date. : ……………………. 

 

8.     MOD registered No   : ……………………… Company Seal : ............................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANNEX “C” 

 

 

DELIVERY SCHEDULE 

 

(IT IS MANDATORY TO FILL THE FOLLOWING SCHEDULE BY THE BIDDER) TENDER NO:  

ITEM     : …………………………………………………………………………………………………. QTY : 

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

 

DURATION QTY 

 

EX STOCK QTY (WITHIN 01 WEEK) 

 

 

01MONTH 

 

 

02 MONTHS 

 

 

03 MONTHS 

 

 

04 MONTHS 

 

 

TOTAL 

 

 

 

 

 

NAME OF THE BIDDER : ………………………………………………………………………. 

 

 

 

SIGNATURE OF BIDDER : ………………………………………………………………………. 

 

 

 

DATE : …………………………….. 

 

 

 

 

COMPANY SEAL                                    : ……………………………..: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                         

ANNEX “D” 

 

SPECIMEN FORM OF BID SECURITY 

By this Bond we ……………………………………… (hereinafter called “the Bidder”) and We (name of bank or insurance 

company) whose registered office is at …………………………….. (hereinafter called “the Surety”) are held and firmly bound onto 

……………………………………………. (hereinafter called the Authority”) in the sum of 

………………………………………………………………….. for the payment of which sum the Bidder and the Surety bind themselves 

their successors and assigns jointly and severally by those presents. 

Whereas the authority has invited the Tender and other persons to compete tenders in similar terms for the  supply  of  

............................................................................................................................. ...............  and    to 

submit the same for the consideration of the Authority, and the Bidder proposes to submit to the Authority a Bid (hereafter called “the 

Bid”) in accordance with such invitation, the Bond shall provide security to the Authority that the Bidder will honour certain obligations 

to be undertaken by him in the Tender in accordance with the following conditions. 

Now the Conditions of this Bond are: 

 

(a) That it shall remain in full force and effect until the earliest of 

 

(i) (Date), being ( ) days from (submission date), the date stipulated by the Authority for the submission of tenders, or 

any prolongation of such date above notified to the Authority by the Bidder and the Surety in writing. 

 

(ii) In the event of acceptance of the Tender by the Authority, the date upon which the Bidder provides a performance 

security to the Authority in accordance with the terms of the contract thereby made between them, or 

 

(b) Subject to this Bond being in full force and effect, the Surety shall pay the full amount specified in this Bond upon receipt of 

first written demand form the Authority stating that. 

 

(i) The Bidder has withdrawn his Tender during the validity of this Bond, or 

 

(ii) The Bidder has failed to provide a performance security to the Authority in accordance with the terms of the tender 

within 14 days from receipt of intimation of award of the Tender. 

 

No alteration in the terms of the Tender, nor any forbearance of forgiveness in or in respect of neither any matter or thing 

concerning the Tender on the part of the Authority, nor any objection from the bidder shall in any way release the Surety from any 

liability under this Bond. 

 

The benefit of this Bond shall not be assignable by the Authority and upon its ceasing to be in full force and effect the 

Authority shall return the same to the Bidder. 

This Bond shall be governed by the laws of Sri Lanka 

 

I executed as a deed on this ( ) day of ( 

For and on behalf of the Bidder 

) 20 ( ) 

For and on behalf of the Surety 

-------------------------------------------------  --------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------  --------------------------------------------------- 

Signed by -----------------------------------  Signed by -------------------------------------- 

In the capacity of --------------------------  In the capacity of ----------------------------- 

and by ---------------------------------------  and by ------------------------------------------ 

In the capacity  of --------------------------  In the capacity of ----------------------------- 

Seal (where applicable) 
 

Seal (where applicable) 

 

 

 

 

 

 

 

 



ඇභණුභ “ං” 

සනීඳා ක්ෂන පිරිසිදු කිරිහේ ටයුතු සිදුල ර යුතු ංංශ වාට් ක 

 

බිේ භහල ර 

 

ඵාහි  හ  ත් ංංශය,  ක්තවයාි  සායනය,භානසි සායනය,ශල රය ෛවදය සායනය, සන්ායු සායනය, ායි හ  ින 

සායනය, ඖෂධාා ය, ්න් ස්හොපි ංංශය, හසෞය ඳරික්ෂන භධයසථ්ානය,පියයුරු හ   භධයසථ්ානය, විකි න 

ංංශය, හේ ඵැංකුව, නයෂ්ටි හදඳාර්තහේන්තුව, හිද හ   සායනය, හන්වාසි හ  ින පිවිසුේ ංංශය, හි සි ංනතුරු 

ඒය. 

 

ඳළමු භහල ර 

 

ංධයක්ෂ ඳරිඳාල රන ාර්යාල රය, දන්ත ෛවදය සායනය, පිළිා හ   සායනය, ංක්ෂි හ   සායනය, ාර්යභණ් ල ර 

ආඳනශාල රාව, ්ස්් සඩ්ි ංංශය, ප්  සව හා නාරිහේද සායනය, ඳර්හ ෂනාා ය, විහශේෂ  ෛවදයවරුන්හස 

විහේාා ය,  ෛවදය පුස්තාල රය, ළල ර ෛවදය ඒය, හඳොදු ප්රහ්ධශ, වාට් ක ංං 01. 

 

හදවන භහල ර 

 

දැඩි සේා  ඒ, හ ි  හස දනාා ය, හතො තුරු තාක්ෂන ඒය, ෛවදය උඳ න ංංශය, වාට් ක ංං 02. 

 

හතවන භහල ර 

 

ශ්රවනාා ය, වාට් ක ංං 03. 

 

සිේවන භහල ර - වාට් ක ංං 04 

 

ඳසව්න භහල ර - වාට් ක ංං 05 

 

හයවන භහල ර - වාට් ක ංං 06 

 

හේවන භහල ර - වාට් ක ංං 07 

 

ංටවන භහල ර - වාට් ක ංං 08 

 

නභවන භහල ර - වාට් ක ංං 09 

 

 

 

 

  



වැසිකිලි ඳ්ධධති විසත්  

 

බිේ භහල ර 

හොභඩ්  - 93 

යුරින් හොභඩ් - 20 

හවොශ් හේසින් - 220 

වීදුරු  - 99 

බිේ  - වර් ංඩි 4360 

බිේති  - වර් ංඩි 17945 

වැසිකිලි ඳ්ධධති - 79 

 

ඳළමු භහල ර 

 

හොභඩ්  - 89 

යුරින් හොභඩ් - 20 

හවොශ් හේසින් - 204 

වීදුරු  - 94 

බිේ  - වර් ංඩි 4060 

බිේති  - වර් ංඩි 26700 

වැසිකිලි ඳ්ධධති - 63 

 

හදවන භහල ර 

 

හොභඩ්  - 63 

යුරින් හොභඩ් - 2 

හවොශ් හේසින් - 152 

වීදුරු  - 58 

බිේ  - වර් ංඩි 3955 

බිේති  - වර් ංඩි 5110 

වැසිකිලි ඳ්ධධති - 47 

 

හතවන භහල ර 

 

හොභඩ්  - 37 

යුරින් හොභඩ් - 5 

හවොශ් හේසින් - 40 

වීදුරු  - 20 

බිේ  - වර් ංඩි 765 

බිේති  - වර් ංඩි 3276 

වැසිකිලි ඳ්ධධති - 14 

 

සිේවන භහල ර 

 

හොභඩ්  - 23 

හවොශ් හේසින් - 35 

වීදුරු  - 15 

බිේ  - වර් ංඩි 497 

බිේති  - වර් ංඩි 2339 

වැසිකිලි ඳ්ධධති - 11 

ඳසව්න භහල ර 

 

හොභඩ්  - 23 

හවොශ් හේසින් - 32 

වීදුරු  - 15 

බිේ   - වර් ංඩි 499 

බිේති  - වර් ංඩි 2330 

වැසිකිලි ඳ්ධධති - 11 



 

හයවන භහල ර 

 

හොභඩ්  - 20 

හවොශ් හේසින් - 36 

වීදුරු  - 14 

බිේ   - වර් ංඩි 1548 

බිේති  - වර් ංඩි 4479 

වැසිකිලි ඳ්ධධති - 12 

 

හේවන භහල ර 

 

හොභඩ්  - 29 

හවොශ් හේසින් - 46 

වීදුරු  - 25 

බිේ   - වර් ංඩි 1644 

බිේති  - වර් ංඩි 3451 

වැසිකිලි ඳ්ධධති - 23 

 

ංටවන භහල ර 

 

හොභඩ්  - 31 

හවොශ් හේසින් - 53 

වීදුරු  - 27 

බිේ   - වර් ංඩි 1786 

බිේති  - වර් ංඩි  3751 

වැසිකිලි ඳ්ධධති - 25 

 

නභවන භහල ර 

 

හොභඩ්  - 32 

හවොශ් හේසින් - 53 

වීදුරු  - 26 

බිේ   - වර් ංඩි 1858 

බිේති  - වර් ංඩි 3901 

වැසිකිලි ඳ්ධධති - 26 

 

 

 

 

 

 

බිභ පිරිසිදු කිරිභට ආදල ර වර් ංඩි ප්රභානය 
 

ඳරිඳාල රන ාර්යාල ර හො නැිනේල ර 

 

 බිේ භහල ර - 60,331 වර් ංඩි 

 ඳළමු භහල ර - 33,272 වර් ංඩි 

 හදවන භහල ර - 30,622 වර් ංඩි 

 හතවන භහල ර -   4,885 වර් ංඩි 

 

්තුව  - 129,110 වර් ංඩි 

 

 

වැසිකිලි 
ඳ්ධධති 

හොභඩ් යුරින් හොභඩ් හවොශ් හේසින් වීදුරු 

311 440 47 871 393 


