
   

වාහන සැපයීම 

සඳහා මිල ගණන් 

කැඳවීම 

ඉංජිනේරු කාර්ාංශ් – බස්නාහිර පළාත 

බස්නාහිර පළාත් ඉංජිනන්රු කාර්ාංශනේ  කාර්ාල 14 ක්  සඳහා කුලී පදනම 

මත වාහන  ලබා ගැනීම සදහා  මිල ගණන් කැදවීම -  2020  වරෂ් 

බස්නාහිර පළාත් ඉංජිනේරු කාර්ාංශනේ,  ප්රධාන කාර්ාල්ට හා  නකාළඹ, ගම්පහ 

සහ කඵතර දිස්ික්ක්ේහි පිහිටි  ප්රානේශී් ඉංජිනේරු කාර්ාල 13 මගිේ  ක්රි්ාත්මක 

කරනු ලබන    ඉදිකිරීම් ව්යාපෘතීේ ව්ල  අධීක්ෂණ  රාජකාරී  ගමේ සඳහා  2020 ව්රෂ්ට  

කුලී පදනම මත ව්ාහන  ලබා ගැනීමට බලානපානරාත්ු නේ. නම් සම්බේධන්ේ 

උනේුව්ක් දක්ව්න සැපයුම්කරුව්ේට  මිල ගණේ ඉදිරිපත් කල හැක. 

රි්ැුරු හා  ඉේධන සැපයීම  සහ ව්ාහන නඩත්ුව්  සැපයුම්කරුව්ේ  විසිේ කළ යුු්.   

නම් සඳහා උනේුව්ක් දක්ව්න ලංසුකරුව්ේට අව්ශය නතාරුරු ඉංජිනේරු කාර්ාංශනේ 

නගාඩනැගිලි අංශන්න්   කාර්ාල නේලාව්ේ  ුලදී,   ුරකථන අංක  011-2092510 /  

011-2092524 / 011-2092501      ඇමතීනමේ  ලබා ගත හැක.  

ආපසු  නනානගව්න රු.1000/- ක මුදලක් සහ ආපසු නගව්න රු.5000/- ක ගාස්ුව්ක්  2019 

.12.09  දින සිට 2019.12.27  දින දක්ව්ා   ඕනෑම ව්ැඩ කරන දින්කදී  9.00 පැ්  හා  15.00   

පැ් අතර   බස්නාහිර පළාත් ඉංජිනේරු කාර්ාංශනේ ප්රධාන ගණකාධීකාරී නව්ත 

නගවීනමේ  පසු,   ලංසු  නේඛණ කට්ටල  මිලදී ගත  හැකි්. 

නි්මිත පරිදි   සම්ූරණ කරන ලද   ලංසු  නේඛන කට්ටල    මුද්රා තබා, අනු පිටපතක්ද 

සහිතව්    කව්රනේ   ව්ම් පස ඉහල නකළව්නර   ‘’ කුලී පදනම මත වාහන සැපයීම  

සදහා මිල ගණන්  2020  ’’   ්නුනව්ේ  සදහේ කර  2019 නදසැම්බර   මස 30 ව්ැනි  දින 

ප.ව්. 1.00  ට නහෝ ඊට නපර ලැනබන නස්     නින්ෝජය ප්රධාන නේකම් (ඉංජිනේරු), 

බස්නාහිර පළාත් ඉංජිනේරු කාර්ාංශ්, ප්රධාන නේකම් කාර්ාල්, අංක 204, නඩේසිේ 

නකාබ්බෑකඩුව් මාව්ත,  බත්තරමුේල   ්න ලිපින්ට  ලි්ාපදිංචි තැපෑනලේ එවීමට  නහෝ  

එහි  තබා ඇති නටේඩර  නපට්ටින්හි තැේපත් කළ හැකි්.  

ප්රමාද වූ ලංසු ප්රතික්නේප කරනු ලැනබ්.  ලංසු භාර ගැනීම අව්සේ වූ ව්හාම ලංසු විව්ෘත 

කරනු ලබන අතර,  එම අව්ස්ථාව්ට  ලංසු කරුව්ේට නහෝ ඔවුේනේ නින්ෝජිත්ේට 

සහභාගි වි් හැක. 



ලැබි ඇති ලංසු  පිළිගැනිම නහෝ ප්රතික්නේප කිරිනම්  සි්ළුම අයිති් ප්රසම්පාදන කමිටුව් 

සු අතර  ප්රසම්පාදන කමිටුනේ තීරණ් අව්සාන තීරණ්  නේ.  

සභාපති 

නින්ෝජ්ය ප්රධාන නේකම් (ඉංජිනන්රු නස්වා )නේ  

ප්රසම්පාදන මණ්ඩල්, 

බස්නාහිර පළාත් ඉංජිනන්රු කාර්ාංශ්, 

204,  නඩන්ිේ නකාබ්බෑකඩුව මාවත, 

බත්තරමුේල. 

 

 


