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ශ්රී කංකා විල් ග වන්සේවා්ා අකාකායය 

කංසු කැඳවීම (IFB/PEL/2020/01) 

පියා බකපත්ර කබාීමම සඳාා ූර්ණ  සං්යං්රීය ල්ගාප පධතියකය  ාඳුසේ්ාීම ප්ත්්ාවපන යාම 

ශ්රී ලං කා ස ලං විල්  ලං ගුවන්සේවස ලං අධි සරිය ලං ල්වින් ලං නිකුත් ලං  රනු ලං කබන ලං පිරිේ ලං බකපත්ර ලං සඳහස ලං පවත්වන ලං

පරික්ෂණ ලංපැවැත්ීම ස ලංසඳහස ලංර්ණ ණ ලංේවයාරීය ලංල්ගසප ලංපධතියකයක් ලංහවනවන්වස ලං  ලංල්ධිම සත්ව ලංපවත්වසසපන ලං

යසම සට ලං අසේක්ෂස ලං  රනු ලං කබන ලං අතර ලං ඒ ලං සඳහස ලං ජාත්සේත්ර ත්රකකාී  කංසුකරණ  (ICB) ලං

ක්රියසපපාපසපායට ලංඅනුව ලංදුසුදු ලකත්, ලංනිපුනතසවසයන් ලංසහබි, ලංපිළිපත් ලංසහ ලංක්සේත්රසේ  ලංපපපුුදධතදකක් ලංසිතත ලං

ේථසපිත ලංආයතන ලංසවයකන් ලංමුද්රසතැ ල ලංකාදු ලං ැඳවනු ලංකැස   

සම සම ස ලංසයෝජිත ලංපධතියකයට ලංපිරිේ ලංබකපත් ලංනිකුත්ිරීසල ලංසහ ලංඑයට ලංඅදකසක ලංසේවසවන්ිත ලංවියළු ලං පම සණස රන ලං

 ටයුතු ලංසඳහස ලංපහදු ල ලංසැපයීසල ලංහැියසව ලංයකබිය ලංයුතුය  ලංඅදකසක ලංපධතියකය, ලංගුවන්යසනස ලංපියසසර ලංසහෝ ලං

නඩත්තු ලං ලංපිරිේ ලංබකපත්රයන් ලංිත ලංදකත්ත ලංවසණ තස ලංිරීම ස, ලංගුවන් ලංපම සන් ලංපසකන ලංහස ලංගුවන්යසනස ලංපිටත්ීල ලංවැනි ලං

දකත්ත ලංවසණ තස ලංිරීම ස ලංසම සන්ම ස ලංඒ ලංහස ලංසලබන්ි ලංඅසනකුත් ලංතසක්ෂණි  ලංදකත්ත ලංවසණ තස ලංිරීම ස ලංසඳහස ලංඋචිත ලං

අන්දකමින් ලංස ේ ලංල්ය ලංයුතු ලංඅතර ලංඒ ලංපිළිබඳ ලංසතසරතුුද ලංශ්රී ලංකා ස ලංවිල්  ලංගුවන්සේවස ලංඅධි සරිසයන් ලංනිකුත් ලං

 රන ලංඅා  ලංIFB/PEL/2020/01 ස ඛණසයන් ලංනියම ස ලං ර ලංඇත  

කාදු ලංසඳහස ලංඉ ුල ලංිරීම සට ලංඋනන්සුවන, ලංඉ ුල ුදවන් ලංපහත ලංදුසුදු ල ලංසපුරස ලංයකබිය ලංයුතුය  

 සධතශීය ලංසහෝ ලංල්සධතශිය ලංවශසයන් ලංපිළිපත් ලංසම සසපම සක් ලංීම ස ලංහස ලංසම සසන ලංවයසපියක ලංහදුරවස ලංයකම ම ස ලංහස ලං

ඒ ලංසලබන්ිව ලංඇයක ලංපපපුුදධතදක 

 පදුගිය ලංවසර ලංපහ  ලං(05) ලං  ලං සකය ලංතුක ලංඅවම ස ලංවශසයන් ලංසම සම ස ලංපධතියකය ලංහස ලංසම සසන ලංපධතිතීන් ලං

තුනක් ලං(03) ලංවත් ලංඅවම ස ලංවශසයන් ලංහදුුදවස ලංඇයක ලංපපපුුදධතදක 

 අදකසක ලංආයතනය, ලංසේවස ලං පම සණස රන ලංපධතියකයක් ලංේථසපිත ලං ර, ලංනඩත්තු ලං රමින් ලංඅඛණ්ඩව ලං

අවශයතස ලංපරිි  ලංවැඩිි යුණු ලංිරීම ස ලංපිණිස ලංදුසු ල ලංකැම ම ස ලංසඳහස ලංවන ලංISO/IEC 20000-1:2011 සහෝ ලංඉන් ලං

පදුව ලංනිකුත් ලං රන ලංකදක ලංසහයක  ලං රණ ලංපිටපත ලංසහෝ ලංඑයට ලංසම සසන ලංදුසුදු ල ලංසපුරස ලංයකබිය ලංයුතුය  

සම සම ස ලංකාදු ලං ැඳීම සට ලංඅදකසක ලංකාදු ලංස ඛණ ලංසහ ලංඅයසුලපත්ර ලං0000  ලං 0.  ලං 7  ලං ි න ලංවිට ලං0000 09 05 ලං ි න ලංදකක්වස ලං

 සණ යසක ලංසේකසවන් ලංතුක ලං7500 ලංපැය ලංදකක්වස ලංශ්රි ලංකා ස ලංවිල්  ලංගුවන්සේවස ලංඅධි සරිසේ , ලංපරිසර, ලංපණ සේ ෂණ ලං

සහ ලංවයසපියක ලංඅාශසයන් ලංනිකුත් ලං රනු ලංකබන ලංඅතර ලංුදපිය  ලං7 ලං500 00 ලං(සහ ලංබසු ලංමුදක  ලංදක ලංඇතුකත්ව) ලං ලං  ලංආපදු ලං

සනසසපවනු ලංකබන ලංපසේතු ලංමුදකකක් ලංසපීසම සන් ලංඑය ලංකබසපත ලංහැිය  



නිවැරි  ලංසකස ලංසලර්රණ ලං ක ලංකාදු, ලංතසක්ෂණි  ලංහස ලංමූකය ලංසකස ලංසවන් ලංසවන් ලංවශසයන් ලංසයෝනනස ලංසදක ක් ලං

වන ලංපරිි  ලංබකයකත් ලංපුධතපකයින්සේ ලංනිකමුද්රසව ලංසිතතව ලංඅත්සන් ලංතබස, ලංමුද්රස ලංතබන ලංකදක ලං වරවක ලංබහස ලංඅදකසක ලං

 වරසේ  ලං වල ලං පස ලං ඉහප ලං ස පවසණ  ලං “තසක්ෂණි ” ලං සහ ලං “මූකය” සකස ලං සහ ලං “ර්ණ ණ ලං ේවයාරීය ලං ල්ගසප ලං

පධතියකයක් ලංහවනන්වස  ලංපවත්වසසපන ලංයසම ස” සකස ලංසටහන් ලංස සට ලංසපනැල්ත් ලංගසර ම ස ලංසහෝ ලංපහත ලංලිපිනය ලං

සවත ලං ලියසපි ාචි ලං තැපෑසකන් ලං සයසමුිරීම ස ලං විසු ක ලංහැිය  ලං එසම සන්ම ස ලං වියළුම ස ලං කාදු ලං අයසුලපත් ලං සම සගින් ලං

ුදපිය  ලං700 ලං000 00 ලංක් ලංවපානස ලංශ්රී ලංකා ස ලංම සහ ලංබැාකුව ලංම සගින් ලංඅනුම සත ලං ක ලංමූකය ලංආයතනයින් ලංනිකුත් ලං ක, ලං

කාදු ලංඅවසන් ලංවන ලංි න ලංවිට ලංි න ලං90 ලං  ලං සකයක් ලංදකක්වස ලංවකාගු ලංවන් ලංස සන්සධතවි ලංල්රිතත ලංකාදු ලංඇප රයක් ලං

බැගින් ලංතැබිය ලංයුතු ලංවන ලංඅතර ලංඑය ලංතසක්ෂණ ලංසයෝනනස ලංසිතත ලං වරසේ  ලංබහස ලංසයසමු ක ලංයුතුය  

කාදු ලංගසරපැනීම ස ලං0000  ලං09  ලං08 ලංි න ලංපේවුද ලං0 30 ලංට ලංඅවසන් ලංස සණ   ලංඒ ලංසම සපම ස ලංඉි රිපත් ලං ර ලංඇයක ලංකාදු ලංල්විත ලං

ිරීම සට ලං ටයුතු ලං රනු ලංකබන ලංඅතර ලංප්රම සසදක ලංී ලංකැසබන ලංකාදු ලංප්රයකක්සේප ලං රනු ලංකැස   ලං 

ර්ණ ව ලංකාදු ලං ැදකීසල ලංරැේීම සක් ලං0000  ලං09  ලං0  ලංි න ලංසපරවුද ලං70 ලං00 ලංට ලංශ්රී ලංකා ස ලංවිල්  ලංගුවන්සේවස ලංඅධි සරිසේ  ලං

  ලංපැවැත්සේ  

කාදුව ලංපිරිනැමීම ස ලංසඳහස ලංදුදුදු ල ලංකබන ලංආයතනය ලංල්වින් ලංමුළු ලංස සන්ත්රසත් ලංවපානස මින් ලං70% ලංක් ලංවූ, ලංශ්රී ලං

කා ස ලංවිල්  ලංගුවන්සේවස ලංඅධි සරිය ලංනමින් ලංකබසපත් ලංස සන්සධතවි ලංල්රිතත ලං සණ ය ලංසසින ලංබැවනල රයක් ලං

කබස ලංි ය ලංයුතුය  

 

සගසපයක 

සදකපසණ තසලන්තු ලංප්රසලපසදකන ලං මිුව 

ශ්රී ලංකා ස ලංවිල්  ලංගුවන්සේවස ලංඅධි සරිය 

අා  ලං750/7, ලංමිනුවන්සපසඩ ලංපසර, ලං ුනසය  
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