
ආරක්ෂක අමාත්යංශය 
 ලංසු කැඳවීම 

හෘද සහ උරස්  සංකටක දැඩි සත්කාරක වාට්ටු සංකීර්ණය ඉදිකිරීම 
රිජ්වේ ආර්යා ළමා වරෝහළ වකොළඹ - 08 

(ගිනි ආරක්ෂණ හා අාාවරණ ද්ධතිය සැදයිම සහ ස්ථාදාය කිරිම) 
 

වකොන්ත්රාත් අංකය : MOD/SLN/02/2021 

1. රිජ්වේ ආර්යා ළමා වරෝහවේ හෘද සහ උරස් සංකටක සත්කාර සංකීර්ණවේ ගිනි ආරක්ෂණ හා 

අාාවරණ ද්ධතිය සැදයිම සහ ස්ථාදාය කිරිම සඳහා සුදුසුකම්ලත් ලංසුකරුවන් ත ෝරා ගැනීම 

සඳහා අංක 15/5, බාලදක්ෂ මාව  තකොළඹ 03 හි ආරක්ෂක අමා ාංශතේ කැබිනට් මණ්ඩලය 

විසින් පත්කරන ලද ස්ථාවර ප්රසම්පාදන කමිටු සභාපතිතුමා තවනුතවන් ආරක්ෂක අමා ාංශ 

තේකම්වරයා විසින් මුද්රා  බන ලද ලංසු සඳහා ආරාධනා නිකුත් තකතේ. ඇස් තම්න්තුග  මුදල 

රුපියේ මිලියා එකසිය දාස් දහකි (රු.මි. 155) (අවිනිශ්චි  ා සහ බදු හැර). නිමකිරීතම් කාලය 

ලිත් දින 244 කි. ඉදිකිරීම් පරිශ්රය තකොළඹ 08, රිජ්තේ ආේයා ළමා තරෝහල පරිශ්රතේ පිහිටා ඇ . 

2.  ජාතික  රඟකාරී ලංසු  ැබීතම් ක්රියා පටිපාටියට (NCB) අනුව ලංසු  ැබීම සිදු කරනු ලැතේ. 

3.  තකොන්ත්රාත්තුව පිරිනැමීම සඳහා සුදුසුකම් ලබන ලංසුකරුවන් අසාදු තේඛන ග  කර තනොතිබිය යුතු 

අ ර පහ  සඳහන් සුදුසුකම් හා නිපුණ ා නිේණායක සපුරාලිය යුතුය. 

අ)            ලංසුකරුවන්  ඉදිකිරීම් කේමාන්  සංවේධන අධිකාරිතේ (CIDA) ගිනි හදුාා ගැනිම, 

ආරක්ෂණය කිරිම සහ මර්ධාය කිරිම (FDPS) EM -1 තශ්රේණිය සඳහා ලියාපදිංචි වී  තිබිය යුතුයි. 

ආ)            පසුගිය වසර පහ තුළ සිදු කරන ලද ඉදිකිරීම් කටයුතුවල සාමාන වාේෂික පරිමාව 
අවම වශතයන් රුපියේ මිලියා 350 ක් විය යුතුය.  

ඇ)             තිබිය යුතු අවම ද්රවිලල වත්කම් සහ   තහෝ වාපිති නිශ්චි  ණය පහසුකම්   රමාණය 

තවනත් තකොන්ත්රාත්තුමය බැදිම් හා තමම තකොන්ත්රාත්තුව යටතත් කරනු ලබන යම් අත්තිකාරම් 

තගවිම් හැර රුපියේ මිලියා 77 ට විය යුතුය. 

ඈ)          පසුගිය වසර පහ තුළ  ප්රධාන තකොන්ත්රාත්කරු වශතයන් සමාන ස්වභාවයකින් හා 

සංකීේණත්වයකින් යුතු තගොඩනැගිලි වාපිතියක් සඳහා ගිනි ආරක්ෂණ හා අනාවරණ ප්ධධතිය 

ඉදිකිරීතම් පළපුරු්ධද. 

ඉ )           පහ  සඳහන් කාේයය මණ්ඩලය ද තකොන්ත්රාත්කරු සතු විය යුතුය. 

 

 යාන්ත්රික ඉංජිතන්රු (වැඩබිම - අේධ කාලීන) - විදාතේී යාන්ත්රික ඉංජිතන්රු   

උපාධිය තහෝ ඊට සමාන සුදුසුකමක් සපුරා තිබීම සහ වසර 2ක පළපුරු්ධද 

 

 සහයක යාන්ත්රික ඉංජිතන්රු (වැඩබිම - පූේණ කාලීන) - ජාතික  ාක්ෂණ 

ඩි තලෝමාව (NDT)   උසස් ජාතික ඩි තලෝමාව (HND)   පූේණ කාලීන සැලසුම් 

ිලේපය පිළිබඳ ජාතික සහතික පාඨමාලාව (NDES) තහෝ ඊට සමාන සුදුසුකමක් 

සපුරා තිබීම සහ වසර 3ක පළපුරු්ධද. 

 



4. අභිලාෂී ලංසුකරුවන්ට ඉංග්රීසි භාෂාතවන් සකස් කරන ලද අංග සම්පූේණ  ලංසු ලිපි තේඛන 

කට්ටලයක් 05/04/2021 දින සිට 03/05/2021 දින දක්වා වැඩකරන දිනයන්හි දැය 0900 -දැය 

1500 දක්වා අ රතුර ප්රධාන මූල නිලධාරී කාර්යාලය (බිම් මහල), ආරක්ෂක අමා ංශය, අංක 

15/5, බාලදක්ෂ මාව , තකොළඹ 03 හිී ලිඛි  අයදුම්පත්රයක් සහ ආපසු තනොතගවන රුපියේ 

30,000.00 ක (බදු රහි ) ගාස්තුවක් තගවීතමන් මිල ී ග  හැකිය. මුදේ තගවීම මුදලින්ම කල 

යුතුතේ. 

5.  ලංසුකරුවන්ට අවශ වැඩිදුර ත ොරතුරු පහ  සදහන් ලිපිනතයන් ලබාග  හැකි අ ර  සහ ලංසු 

කැඳවීතම් අදාළ තේඛන ප්රධාන මූල නිලධාරි කාේයාලය  (බිම් මහල), ආරක්ෂක අමා ාංශය, 

අංක 15/5, බාලදක්ෂ මාව , තකොළඹ 3 යන ලිපිනතයන් 05/04/2021  සිට 03/05/2021  දක්වා 

ඕනෑම වැඩ කරන දිනයක දැය 0900 සිට දැය 1500 දක්වා මුදේ තගවීමකින් ත ොරව ලබාග  

හැකිය. 

අධක්ෂක තජනරාේ ඉංජිතන්රු,     දුරකථන අංක – 011 7194211                
නාවික හමුදා මූලස්ථානය ,   ෆැක්ස්      –    011 2441456 
ධජ වීදිය,                 විදුත්  ැපෑල - nhqdge@gmail.com    
තකොළඹ 01,   
       
ලංසු 03/08/2021 දින දක්වා (ලංසු අවසන් වන දින සිට දින 91ක්) වලංගු විය යුතුය. 

6. ලංසු ඇපකරය, රුපියේ  2,300,000.00 වටිනා ශ්රී ලංකාතේ මහ බැංකුව විසින් අනුම  කරන ලද ශ්රී 

ලංකාතේ ක්රියාත්මක වන පිළිගත් වාණිජ බැංකුවකින් ලබාගත් අනුම  ආකිතිතයන් යුක්  එකක් 

වියයුතුය. 

7. අදාල ලංසු ඇපකරය, ලංසු අවසාන වන දිනතේ සිට 31/08/2021 දින දක්වා (දින 119 ක්) වලංගු 

විය යුතුය.  

8.  තම් සම්බන්ධව තපර ලංසු හමුවක් 20/01/2021 වන දින දැය 1030ට තකොළඹ 08 රිජ්තේ ආේයා 

ළමා තරෝහතේ ී පැවැත්තේ. 

9. ලංසු මුේ පිටප  හා දිඩ පිටප  (Hard Copy) එකකින් (01) ඉංග්රිසි බසින් සම්පුේණ කර ලංසු 

භාරගන්නා අවසාන තේලාව වන 04/05/2021 වන දින 1400 දැයට තහෝ ඉන් තපර තකොලඹ 03, 

බාලදක්ෂ මාවතත්, තනො.15 05, ආරක්ෂක අමා ාංශතේ කැබිනට් මණ්ඩලය විසින් පත් කරන ලද 

ස්ථාවර ප්රසම්පාදන කමිටුතේ සභාපති තව  ලැතබන තසේ අතින් තගනවිත් භාරදිම තහෝ ලියාපදිංචි 

 ැපෑතලන් එවිම තහෝ කල යුතුය. ලංසු ඇසුරුම් වල පිට  ලිපි කවරතේ ප්රසම්පාදනතේ තයොමු අංක 

පැහැදිලිව සටහන් කල යුතුය.   

10.  නියමි  දිනට තනොලැතබන ලංසුපත් ප්රතික්තෂේප කරනු ලැතේ. ලංසු විවි  කිරීම ලංසු කැඳවීම 

අවසන් වූ වහාම  04/05/2021 දින පැය 1400 ට  පැමිණීමට බලාතපොතරොත්තු වන ලංසුකරුවන්තේ 

නිතයෝජි යන්තේ සහභාගීත්වතයන් සිදු කරනු ලැතේ. ලංසුකරු හැර ඔහුතේ නිතයෝජි යකු සහභාගි 

වන්තන්නම් ලංසුකරුතේ අනුමැතිය ලත් ලිපියක් ඉදිරිපත් කළ යුතුය.ලංසුකරු විසින් තටන්ඩේ 

විවි  කිරීමට අවම වශතයන් වැඩ කරන දින තුනකට තපර තටන්ඩේ විවි  කිරීම සඳහා 

සහභාගිවන පු්ධගලයාතේ නම් සහ ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය තහෝ  විත්ධශ ගමන් බලපත්ර අංකය 

ආරක්ෂක අමා ාංශතේ ප්රධාන මූල නිලධාරියා තව  ලිඛි ව දැනුම් තදන තලස ද ලංසුකරුට 

උපතදස් තදනු ලැතේ.  

11. නිසි පරිදි සම්පුේණ තනොකරන ලද මිල ගණන් පත්රිකා හා ලිඛි  සාක්ෂි අවශ පරිදි ඉදිරිපත් 

තනොකරන ලද, තටන්ඩේ පත්රිකා ප්රතික්තෂේප කරනු ලැතේ. ඕනැම මිල ගණන් ප ක් පිලිගැනිම තහෝ 

ප්රතික්තෂේප කිරිතම් බලය  සභාපති, කැබිනට් මණ්ඩලය විසින් පත් කරන ලද ස්ථාවර ප්රසම්පාදන 

කමිටුව (SCAPC) සතු තේ. 



12. තමම පුවත්පත් දැන්විම ශ්රි ලංකා නාවික හමුදා තේේ අඩවිය www.navy.lk සහ ආරක්ෂක අමා ාංශ 

තවේ අඩවිය  www.defence.lk මගින්ද නිරික්ෂණය කල හැක.   

 

සභාදති, 

අමාත්යාංශ ස්ථාවර ප්රස්පදාදා කමිටුව, 

 ප්රධාා මූලය නිලධාරි කාර්යාලය (බි්ප මහල), 

ආරක්ෂක අමාත්යාංශය, 

අංක  15/5, 

බාලදක්ෂ මාවත්, 

වකොළඹ 03. 

http://www.navy.lk/
http://www.defence.lk/

