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බස්නාහිර පළාත් සභාව  
පළාත් ඉංජිනේරු කාර්ාංශ් 

 
 

ලංසු කැදවීමේ ආරාධනයයි 
 

 

  
 

 
1. පහත විස්තර සඳහේ කාර්්ේ සඳහා අදාළ ප්රානේශී් ඉංජිනේරුවරුේනේ  ප්රසම්පාදන කමිටු විසිේ න්ෝග්යතාපූරණ හා සුදුසුකම්ලත් ලංසුකරුවේ නවතිේ මුද්රා තබන ලද   ලංසු කැඳවනු ලැනේ. 

2. ජාතික තරඟකාරි ලංසු කැඳවීම මඟිේ නකාේරාත්කරුවේ නතෝරාග්නු ලැනේ. 

3. නකාේරාත් ප්රදාන් සඳහා සාරථක ලංසුකරු අසාධු නේඛනග්ත නනාවී නහෝ පවරන ලද නකාේරාත් පැහැර හැර නග්ාස් නහෝ අවසේ නනාකර නනාතිබි් යුතු අතර, පහත සඳහේ අවශයතා  සපුරා තිබිම හා වලංගු CIDA ලි්ාපදංචි් තිබි් යුතු්.  

 

 (2) 

 

වයාපෘතිනේ නම 

(3) 

 

ප්රානේශී් 

ඉංජිනේරු 

කාර්ාල් 

(4) 

 

අරමුදේ 

මුලාශ්ර් 

(5) 

 

අවශ්ය 

අවම 

CIDA 

ලියාපදංවිය 

(6) 

 

වැට් රහිත 

ඉදකිරීේ සඳහා 

ඇස්තමේන්තුකල 

පිරිවැය (සෘජු 

ඉදකිරීේ සඳහා 

පිරිවැය) රු. 

(7) 

 
ආපසු 

මෙවනු 
මනාලබන 
ොස්ුව 

(රු.) 

(8) 

 
ආපසු මෙවනු ලබන 

තැන්තපුව / ලංසු 
සුරක්ෂිතය (රු.) 

(9) 

 

ලංසු ලිපිමේඛන නිකුත් කරන / ලංසු තැන්තපත් 

කලයුු/ බහාලියයුු  ස්ථානය හා දුරකථන අංකය 

1.  පානදුර මූලික නරෝහනේ මලාපවහන පේධති් අළුත්වැඩි්ා කිරීම  පානදුර පළාත් 

නසෞඛය 

C8 3,890,192.60 2000.00 මුදලිේ -25,000.00 

ප්රානේශි් ඉංජිනේරු කාර්ාල් (පානදුර),  

ශ්රී මහා විහාර පාර, 

 පානදුර. 

038-2243078 

2.  පානදුර නේතුමතී නරෝහනේ රසා්නාග්ාර් අළුත්වැඩි්ා කිරීම  පානදුර පළාත් 

නසෞඛය 

C9 2,736,152.80 1000.00 මුදලිේ -10,000.00 

3.  පානදුර නේතුමතී නරෝහනේ නව ප්රසූතිකාග්ාරනේ ජල කාේදුවීම 

සැකසීම හා නවනත් අළුත්වැඩි්ාවේ සිදුකිරීම  

පානදුර පළාත් 

නසෞඛය 

C8 4,457,291.60 2000.00 මුදලිේ -25,000.00 

4.  පානදුර නේතුමතී නරෝහනේ ශලයාග්ාර නදාරවේ සවිකිරීම  පානදුර පළාත් 

නසෞඛය 

C7 5,486,243.50 3000.00 මුදලිේ -50,000.00 නහෝ 

ලංසු සුරේෂණ්- 

100,000.00 

5.  පානදුර මූලික නරෝහනේ ශලයාග්ාරනේ නදාරවේ ප්රතිස්ථාපන්  පානදුර පළාත් 

නසෞඛය 

C7 9,200,000.00 3000.00 මුදලිේ -50,000.00 නහෝ 

ලංසු සුරේෂණ්- 

100,000.00 
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6.  වතුපිටිවල මූලික නරෝහනේ වාට්ටටු අංක 13 නවීකරණ් කිරීම -  ග්ම්පහ පළාත් 

නසෞඛය 

C7 4,712,699.66 3000.00 මුදලිේ -50,000.00 නහෝ 

ලංසු සුරේෂණ්- 

100,000.00 

ප්රානේශි් ඉංජිනේරු කාර්ාල් (ග්ම්පහ),  
උසාවි් පාර,  
ග්ම්පහ.  
033-2222515 

 

 

 

7.  ග්ම්පහ දස්ිේ මහ නරෝහනේ ගිලේරථ රි්ැදුරේනේ හා සුළු 
නස්වක්ේනේ විනේක කාමර් අළුත්වැඩි්ා කිරීම  

ග්ම්පහ පළාත් 

නසෞඛය 

C8 3,558,831.00 2000.00 මුදලිේ -25,000.00 

8.  විවතුපිටිවල මූලික නරෝහනේ විදුලි රැහැේ පේධති් ප්රතිස්ථාපන් 
කිරීම  

ග්ම්පහ පළාත් 

නසෞඛය 

C6 10,119,680.00 4000.00 ලංසු සුරේෂණ්- 
2000,000.00 

9.  වතුපිටිවල මූලික නරෝහනේ ආවරණ් (Canapy) ප්රතිස්ථාපන්  ග්ම්පහ පළාත් 

නසෞඛය 

C9 1,848,079.60 1000.00 මුදලිේ -10,000.00 

10.  වතුපිටිවල මූලික නරෝහනේ වාට්ටටු අංක 01 අළුත්වැඩි්ා කිරීම ග්ම්පහ පළාත් 
නසෞඛය 

C9 924,601.90 1000.00 මුදලිේ -10,000.00 

11.  මීරිග්ම මූලික නරෝහනේ ආේි සා්න් සඳහා නරෝගීේ රැඳී සිටීනම් 

ස්ථාන්ේ (waiting area) ඉදකිරීම  

මිනුවේනග්ාඩ පළාත් 
නසෞඛය 

C9 2,252,944.74 1000.00 මුදලිේ -10,000.00 ප්රානේශි් ඉංජිනේරු කාර්ාල් (මිනුවේනග්ාඩ), 

මිනුවේනග්ාඩ.  

011-2296418 
12.  මීරිග්ම රජනේ විනශ්ිත (පිරිමි) ළමා පුනරුත්තාපන මධයස්ථානනේ 

විදුලි පේධති් අළුත්වැඩි්ාව 
මිනුවේනග්ාඩ පළාත් 

නසෞඛය 
C9 1,245,295.75 1000.00 මුදලිේ -10,000.00 

13.  උඩුපිළ නරෝහනේ කාර්ාල කාමර් සඳහා අමතර නකාටසේ එකතු 
කිරීම  

බි්ග්ම පළාත් 

නසෞඛය 

C8 4,133,017,65 2000.00 මුදලිේ -25,000.00 ප්රානේශි් ඉංජිනේරු කාර්ාල් (බි්ග්ම), 

උඩුපිල පාර, 

මානකාල, 

බි්ග්ම. 

011-2963524 

14.  උඩුපිල නරෝහනේ බාහිර නරෝගී ප්රතිකාර ඒකකනේ නග්ාඩනැගිේල 
සඳහා අමතර නකාටසේ එකතු කිරීම  

බි්ග්ම පළාත් 

නසෞඛය 

C7 4,669,160.00 3000.00 මුදලිේ -50,000.00 නහෝ 

ලංසු සුරේෂණ්- 

100,000.00 

15.  පිළි්ේදල දසා නරෝහනේ මායිම් තාප්ප් අළුත්වැඩි්ා කිරීම 
(අමතර වැඩ)  

රත්මලාන පළාත් 

නසෞඛය 

C9 1,638,668.25 1000.00 මුදලිේ -10,000.00 ප්රානේශි් ඉංජිනේරු කාර්ාල් (රත්මලාන),  

25, මාලිග්ාව පාර,  

රත්මලාන.  

011-2622517 

16.  පිළි්ේදල දසා නරෝහනේ කේනේග්ර වාට්ටටුව අළුත්වැඩි්ාව රත්මලාන පළාත් 

නසෞඛය 

C8 3,081,918.60 2000.00 මුදලිේ -25,000.00 

17.  මීනග්ාඩ ආයුරනේද නරෝහනේ කම්බි වැට ඉදකිරීම නහෝමග්ම පළාත් 

නසෞඛය 

C9 1,473,779.25 1000.00 10,000.00 ප්රානේශි් ඉංජිනේරු කාර්ාල් (නහෝමාග්ම),  

උසාවි් පාර,  

නහෝමාග්ම.  

011-2855090 

 

4. ලංසු ලි්විලිවල සඳහේ සුදුසුකම් සපුරා තිබි් යුතු්. 

5. නම් සඳහා උනේදුවේ දේවන සුදුසුකම් ඇති ලංසුකරුවේට වැඩි විස්තර වගුනේ තුේවන තීරුනවහි සඳහේ අදාළ ප්රාමේශීය ඉංජිමන්තරු කාර්යාල නවතිේ ලබාග්ත හැකි අතර කාර්ාල නේලාව තුලදී එම කාර්ාලවලදී ලංසු ලිපි නේඛණ ග්ාස්තු නග්වීමකිේ 

නතාරව පරීේෂාකර බැලි් හැකි්. 

6. ඉහත වගුනේ පස්වන තීරුනවහි සඳහේ ආකාරන්ේ ආපසු නග්වනු නනාලබන ග්ාස්තුවේ 2020.09.21  දන සිට 2020.10.09 දන දේවා ඕනෑම වැඩ කරන දන්කදී  9.00 පැ්  හා  15.00   පැ් අතර අදාළ ප්රානේශී් ඉංජිනේරු කාර්ාල්ට (වගුමේ 09 

තීරුමේ සඳහන්ත පරිද) නග්වීනමේ අනතුරුව ප්රානේශී් ඉංජිනේරු නහෝ පළාත් අධයාපන අධයේෂ (බ.ප) නවත ලිඛිත අ්දුම්පතේ ඉදරිපත් කිරීනමේ ලංසුකරු නහෝ ඔහුනේ /ඇ්නේ බල්ලත් නින්ෝජිත හට සම්පූරණ ලංසු ලිපි නේඛණ කට්ටටල්ේ මිලදී ග්ත 

හැකි්. 
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7. "මුේ පිටපත" හා "අනු පිටපත" නලස සඳහේ කළ කවර නදකක බහා මුද්රා තබන ලද වම් ඉහළ නකලවර වයාපෘති නාම් සඳහේ කළ එේ කවර්ක ඇතුළත් කරන ලද පිටපත් නදකකිේ යුත් ලංසු ලි්විේල අදාළ ප්රාමේශීය ඉංජිමන්තරු කාර්යාලයට (වගුමේ 

09 තීරුමේ සඳහන්ත පරිද) නවත නග්නැවිත් භාර දීනමේ නහෝ උපනේඛනනේ සඳහේ අදාළ ප්රානේශී් ඉංජිනේරු කාර්ාල්ට නහෝ පළාත් අධයාපන නදපාරතනම්ේතුවට (බ.ප)  ලැනබන පරිද ලි්ාපදංචි තැපෑනලේ එවීනමේ නහෝ 2020.10.12 දන නප.ව 

10.30 ට නහෝ ඊට නපර ලැබීමට සැලැස්වි් යුතු්. ලංසු භාර ග්ැනීම අවසේ වූ වහාම එම අවස්ථාවට පැමිණ සිටීමට කැමැත්තේ දේවන ලංසු කරුවේ නහෝ ඔවුේනේ නින්ෝජිත්ේ ඉදරිනේදී ලංසු විවෘත කරනු ලැනේ. 

8. සි්ළුම ලංසු සමග් (ඉහත වගුනේ සඳහේ පරිද) ආපසු නග්වනු ලබන ලංසු තැේපතුව මුදලිේ නග්වූ බවට ලද රිසිට්ටපත /  ලංසු සුරේෂණ්  අමුණා එවි් යුතුයි. 

9. ප්රමාද වී ලැනබන ලංසු ප්රතිේනෂ්ප කරනු ලැනේ. 

 

 

 

 

 

 මොඩනැගිලි අධයක්ෂෂ, 

ඉංජිමන්තරු කාර්යාංශ්ය,  

5 වන මහල, 204, මඩන්තිේ මකාබ්බෑකඩුව මාවත 
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