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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 න්ෝග්යතා පූරණ හා සුදුසුකම්ලත් ලංසුකරුවේ නවතිේ මුද්රා තබන ලද  ලංසු කැඳවනු ලැනේ. 

2. ජාතික තරඟකාරි ලංසු කැඳවීම මඟිේ නකාේරාත්කරුවේ නතෝරා ග්නු ලැනේ. 

3. නකාේරාත් ප්රදාන් සඳහා සාරථක ලංසුකරු අසාධු නේඛනග්ත නනාවී නහෝ පවරන ලද නකාේරාත්පැහැර හැර නග්ාස් නහෝ අවසේ නනාකර නනාතිබි් යුතු අතර, පහත සඳහේ අවශයතා  සපුරා තිබිම 

හා වලංගු CIDA ලි්ාපදංචි් තිබි් යුතු්. (නග්ාඩනැගිලි ඉදකිරීම් ක්නේර්) 

 

(1) 

 

ව්යාපෘති අංකය 

(2) 

 

 

ව්යාපෘතිමේ නම 

(3) 

 

ප්රාමේශීය 

ඉංජිමේරු 

කාර්යාලය 

(4) 

 

අරමුදල් 

මුලාශ්රය 

(5) 

 

අව්ශ්ය 

අව්මCIDA 

ලියාපදංවිය 

(6) 

 

ව්ැට් රහිත 

ඉදකිරීේ සඳහා 

ඇස්තමේේුකල 

පිරිව්ැය (සෘජු 

ඉදකිරීේ සඳහා 

පිරිව්ැය) රු. 

(7) 

 

ආපසු 

මෙව්නු 

මනාලබන 

ොස්ුව් 

(රු.) 

(8) 

 

ආපසු මෙව්නු 

ලබන 

තැේපුව් / 

ලංසු 

සුරක්ෂිතය 

(රු.) 

(9) 

 

ලංසු ලිපි මල්ඛන නිකුත් කරන / 

ලංසු තැේපත් කල යුු/ බහාලිය 

යුු ස්ථානය හා දුරකථන අංකය 

 

WP/DB/CON/20/92 

 

නකාළඹ ප්රානේශී් නසෞඛය නස්වා අධ්යක්ෂ 

කාර්ාල නග්ාඩනැගිේල ඉද කිරීම - අද්ර III 

(තලංග්ම නරෝහේ පරිශ්ර්) 

 

බත්තරමුේල 

 

පළාත් 

නසෞඛය 

C4 43,366,680.65 5000.00 

මුදලිේ 250,000.00 

ලංසු සුරක්ෂණ්  

500,000.00 

ප්රානේශි් ඉංජිනේරු කාර්ාල් 

(බත්තරමුේල), 

නදපානම, පේිපිටි්. 

දු.ක.-: 011-2844354 

 

WP/DB/CON/20/93 

 

බප/නහා/හේවතුර නදමළ විදයාල් - 110’ x 20’ 

අර්ධ ස්ිර මොඩනැගිල්ල , ව්ැසිකිළි හා පානීය 

ජල සැපයුේ ඒකකය ඉද කිරීම 

 

 

නහාරණ 

 

 

පළාත් 

අධ්යාපන 

C7 6,854,045.45 3000.00 

මුදලිේ 50,000.00 

ලංසු සුරක්ෂණ්  

100,000.00 
ප්රානේශි් ඉංජිනේරු කාර්ාල් 

(නහාරණ), 

බැේලපිටි්, නහාරණ. 

දු.ක -: 034-2262009 
 

WP/DB/CON/20/94 

 

බප/නහා/මහා ්ාල සිරි සුමන ප්රා.වි. -  

80’x20’ නග්ාඩනැගිේල න්ෝජිත අළුත්වැඩි්ාව 
C8 2,836,743.00 2000.00 මුදලිේ 25,000.00 
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4. ලංසු ලි්විලිවල සඳහේ සුදුසුකම් සපුරා තිබි් යුතු්. 

5. නම් සඳහා උනේදුවක් දක්වන සුදුසුකම් ඇති ලංසුකරුවේට වැඩි විස්තර වගුනේ තුේවන තීරුනවහි සඳහේ අදාළ ප්රාමේශීය ඉංජිමේරු කාර්යාල නවතිේ අදාල මුදේ නග්වීනමේ පසු ලබාග්ත හැකි අතර 

කාර්ාල නේලාව තුලදී එම කාර්ාලවලදී ලංසු ලිපි නේඛණ ග්ාස්තු නග්වීමකිේ නතාරව පරීක්ෂාකර බැලි් හැකි්. 

6. ඉහත වගුනේ හත්වන තීරුනවහි සඳහේ ආකාරන්ේ ආපසු නග්වනු නනාලබන ග්ාස්තුවක්  2020.10.26 දන සිට 2020.11.13 දන දක්වා ඕනෑම වැඩ කරන දන්කදී  9.00 පැ්  හා  15.00 පැ් අතර අදාළ 

ප්රානේශී් ඉංජිනේරු කාර්ාල්ට (ව්ගුමේ 09 තීරුමේ සඳහේ පරිද) නග්වීනමේ අනතුරුව ප්රානේශී් ඉංජිනේරුනවත ලිඛිත අ්දුම්පතක් ඉදරිපත් කිරීනමේ ලංසුකරු නහෝ ඔහුනේ /ඇ්නේ බල්ලත් 

ින්ෝජිත හට සම්පූරණ ලංසු ලිපි නේඛණ කට්ටල්ක් මිලදී ග්ත හැකි්. 

7. "මුේ පිටපත" හා "අනු පිටපත" නලස සඳහේ කළ කවර නදකක බහා මුද්රා තබන ලද වම් ඉහළ නකලවර වයාපෘති නාම් සඳහේ කළ එක් කවර්ක ඇතුළත් කරන ලද පිටපත් නදකකිේ යුත් ලංසු ලි්විේල 

අදාළ ප්රාමේශීය ඉංජිමේරු කාර්යාලයට (ව්ගුමේ 09 තීරුමේ සඳහේ පරිද) නවත නග්නැවිත් භාර දීනමේ නහෝ උපනේඛනනේ සඳහේ අදාළ ප්රානේශී් ඉංජිනේරු කාර්ාල්ට ලැනබන පරිද ලි්ාපදංචි 

තැපෑනලේ එවීනමේ නහෝ 2020.11.16 දන නප.ව 10.30 ට නහෝ ඊට නපර ලැබීමට සැලැස්වි් යුතු්. ලංසු භාර ග්ැනීම අවසේ වූ වහාම එම අවස්ථාවට පැමිණ සිටීමට කැමැත්තක් දක්වන ලංසු කරුවේ නහෝ 

ඔවුේනේ ින්ෝජිත්ේ ඉදරිනේදී ලංසු විවෘත කරනු ලැනේ. 

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

9. ප්රමාද වී ලැනබන ලංසු ප්රතික්නේප කරනු ලැනේ. 

10. නමම නකාේරාත් සඳහා බස්නාහිර පළාත තුළ ස්ිර පදංචි් ඇති නකාේරාත්කරුවේ නහෝ ආ්තන සඳහා පමණක් ඉේුම් කළ හැකි්. 

11. මිලි්න 05ට වැඩි  නකාේරාත් සඳහා සමාග්ම් නරජිස්රාර නදපාරතනම්ේතුනේ ලි්ාපදංචි වි් යුතුයි. 

 

 

 
 

 මොඩනැගිලි අධයක්ෂෂ, 

ඉංජිමේරු කාර්යාංශ්ය,  

5 ව්න මහල, 204, මඩේසිල් මකාබ්බෑකඩුව් මාව්ත 

 බත්තරමුල්ල  

දු.ක/ෆැක්ෂස්   - 011-2092510 

 

WP/DB/CON/20/95 

 

බප/ග්ම්/අනුර ම.ම.වි - විදුහේපති කාර්ාල් සමඟ 

“E” හැඩැති නග්ාඩනැගිේනේ වහල හා 

නග්ාඩනැගිේල අළුත්වැඩි්ා කිරීම. 

 

ග්ම්පහ 

 

පළාත්  

අධ්යාපන 
C8 3,520,000.00 2000.00 මුදලිේ 25,000.00 

ප්රානේශි් ඉංජිනේරු කාර්ාල් 

(ග්ම්පහ),  

උසාවි් පාර,  

ග්ම්පහ.  

දු.ක -: 033-2222515 


