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ලං# කැඳ(ම
ඉ"#$% ,අ)*වැ-යා හා නඩ*3 කට63 78#$ම
2021
ජා#ක උ'(ද උද*ාන ෙදපාත/ෙ012වට අය7 පහත ඉ:;<0 ,අ>7වැ@යා හා නඩ72 කටB2 සඳහා එම
ෙකා1Gා7 සඳහා ව*ාපාරයI ෙලස ඉ:;<0 කම/ාKත සංවධ/න අNකාOෙP (CIDA) Wයාප:ංX Y ඇ# ආයතන
වW1 \]ා තබන ලද ලං_ප7 භාරගb ලැෙc.
01.

අ&
අංක
ය

ඉ+,-. කාය0ෙ2 නම

ෙකා56ා7 අංකය

අවම ICTAD
>යාප+ං@ය

ලංB
ආරEෂණ
වHනාකම
I:

1. රාජSය උUVද උදXානෙ2
ෙෆෙරZ [ෙම5\ ටැං,යE
ඉ+,-ම.

DNBG/F6/Pro/RBG/F
erro Cement
tank/2021-30

53,000.00

2. රාජSය උUVද උදXානෙ2 ළමා
අධXාපන ඒකකයE ඉ+,-ම.

DNBG/F6/Pro/RBG/C
.E.C/2021-34

C7 ෙහZ C6
ජල ස.පාදන සහ
පsෙදZI
ෙහZ
වැ[ ජල අපවහනය
ෙහZ
වාt මාග0 සහ ඉඩ.
ජලපවහන
C8 ෙහe C7

ආපB
ෙනාෙගවන
ලංB
අයL.ප6
ගාස්Oව (I)
3,000.00

30,000.00

3,000.00

3. රාජSය උUVද උදXානෙ2 අංක
1084 දරණ ~ල ~වස
න•කරණය ,-ම.

DNBG/F6/Pro/RBGR
E/1084/2021-35

C8 ෙහe C7

24,000.00

3,000.00

4. €5න•ව කෙඩාලාන උදXානෙ2
‚මා බැ.ම ඉ+,-ම.

DNBG/F6/Pro/pinnad
uwa/Boundary
wall/2021-37

C6 ෙහe C5

220,000.00

3,000.00

48,000.00

3,000.00

40,000.00

3,000.00

56,000.00

3,000.00

24,000.00

3,000.00

ෙගාඩනැfW
ෙගාඩනැfW

5. ෙත7 කලා•ය උUVද උදXානෙ2
වැ[ ,> පUධ\යE ඉ+ ,-ම

ෙගාඩනැfW
ෙහe
වාO මාග/
DNBG/F6/Pro/WZBG/ C8 ෙහe C7
Toilet Block/2021-38
ෙගාඩනැfW

6. ‘ය> කලා•ය උUVද උදXනෙ2
‘ෙලZ ශාක ඇOල7ව අභX5තර
මාග0 වල ඉ5ටෙල0ාE ඇ\-ම

DNBG/F6/Pro/DZBG/
paving inter lock/202139

C8 ෙහe C7

7. හEගල උUVද උදXානෙ2 ~ල
~වාස ෙගාඩනැ˜sල ඉ+ ,-ම.

DNBG/F6/Pro/HBG/R
e/Quarters/2021-40

C7 ෙහe C6

8. හEගල උUVද උදXානෙ2 පැ\
බැ.ම ඉ+ ,-ම -අංක 01

DNBG/F6/Pro/HBG/R
etaining wall 01/202141

C8 ෙහe C7

ෙගාඩනැfW
ෙගාඩනැfW
ෙගාඩනැfW

9. හEගල උUVද උදXානෙ2 පැ\
බැ.ම ඉ+ ,-ම -අංක 03

DNBG/F6/Pro/HBG/R
etaining wall 03/202142

C8 ෙහe C7

24,000.00

3,000.00

ෙගාඩනැfW

02. ලංB කැඳ•ම •ප වXාžත ‚Ÿත ජා\ක තරඟකා- ලංBකරන පtපාHයට අ&ව [L කර& ලැෙ¡.ෙම¢• රෙ£ පව\න සංචරණ
‚මා හා ෙකා‘¥ 19 ෛවරසෙ2 වXාž\ය සලකා බලා අවශX §වෙහා7 ෙකා56ා7Oව [Lකරන අදාල ඒකකය අය7 පළාත Oල
[Hන ෙකා56ා7කIව5ට ¨©ඛතාවය ලබා •මට කට«O කර& ලැෙ¡.
03. ෙ. සඳහා උන5LවE දEවන ලංBකIව5ට 2021.07.06 +න [ට 2021.07.19 +න දEවා කාය0ාල +නය5¢ ෙප.ව.9.00 [ට
ප.ව. 3.00 දEවා ඒ ඒ කාය0යට අදාල ආපB ෙනාෙගවන ලංB අයL.ප7 ගාස්OවE ෙගවා (එE ක£ටලයE සඳහා ) ලංB ආකෘ\
ප6 ෙžරාෙද®ය ජා\ක උUVද උදXාන ෙදපාත0ෙ.5Oෙ¯ ¨ධාන කාය0ාලෙ2 ˜°. අංශෙය5 ලබා ගත හැ,ය. ලංB ආකෘ\
ලබා ගැ±ම සඳහා ICTAD/CIDA >යාප+ං@ ෙපාත (©s €ටපත) හා ආයතනෙ2 >€ ²ෂ0ෙය5 ඉs³. >€යE ඉ+tප7
,-ම අ~වාය0 ෙ¯.
04. ඉහත සඳහ5 ලංB
ආරEෂණය ©ද>5
ආරEෂණය ඉ+tප7
2021.07.20 +න [ට

ආරEෂණය රජෙ2 €´ග7 වා®ජ බැංµව,5 ඉ+tප7 කළ «O අතර, එෙස් ෙනාමැ\ න. එම ලංB
ෙžරාෙද®ය ජා\ක උUVද උදXාන ෙදපාත0ෙ.5Oෙ¯ තැ5ප7 කළ හැ,ය. ලංB >ය‘> සමඟ ලංB
කර ෙනාමැ\ ලංBප7 ¨\Eෙෂ්ප කර& ලැෙ¡. ලංB ආරEෂණ වHනාකම ලංBව ‘වෘත කරන +නය වන
ඉ+tයට +න 90 කට ලබාගත «Oය.)

05. ස.¶ණ0 කරන ලද ලංB €ටප7 ෙදක,5 «Eතව ‘·ම7 පt+ ©¸ා තබා (©s €ටපත හා අ& €ටපත ය&ෙව5 සඳහ5 කර)
2021.07.20 +න ෙප.ව. 10.30 ට ෙපර සභාප\, ෙදපාත0ෙ.5O මහ පtමාණ ¨ස.පාදන කŸ¹ව, ජා\ක උUVද උදXාන
ෙදපාත0ෙ.5Oව, තැ.ෙප.14, ෙžරාෙද®ය යන >€නයට >යාප+ං@ තැපෑෙල5 එ•ම ෙහZ එම කාය0 සඳහා ©දs අංශෙ2 තබා
ඇ\ මහ පtමාණ ¨ස.පාදන බහා». ෙප£Hයට දැŸය «O වන අතර, ¨මාද • ලැෙබන ලංBප7 ¨\Eෙෂ්ප කර& ලැෙ¡.
ලංBප7 භාරගැ±ම අවස5 § වහාම ලංBප7 ‘වෘත කරන අතර, එම අවස්ථාවට ලංBකIට ෙහZ ඔ¾ෙ¿ බලය ල7
~ෙයZÀතෙයµට සහභාÁ ‘ය හැක. ලංBප7 බහා එවන >«. කවරවල ව.පස ඉහළ ෙකළවෙ0 අදාළ ෙකා56ා7Oෙ¯ නම
සඳහ5 කළ «O අතර ඒඒ >€ කවර වල අදාල ෙකා56ා7 ආයතනෙ2 ද නම සඳහ5 කළ «Oය.
06. ලංBප7 €´බඳ Âරණ ගැ±ෙ. ස.¶ණ0 අÃ\ය ෙදපාත0ෙ.5O මහා පtමාණ ¨ස.පාදන මÄඩලය සOවන අතර, ෙමම
~ෙ¯දනෙ2 ෙහZ ලංB ආකෘ\5¢ සඳහ5 ෙහZ සඳහ5 ෙනාවන ෙමම ¨ස.පාදන කාය0යට අදාල ,[ය. කාරණයE €´බඳ
ÂරණයE ලබා •ෙ. බලය ජා\ක උUVද උදXාන ෙදපාත0ෙ.5Oෙ¯ අධXEෂ ජනරාsවරයා සO ෙ¯. ( ෙ. €´බඳ වැÅමනE
‘ස්තර 081-2388293 Lරකථනය ම˜5 ෙමම ෙදපාත0ෙ.5Oෙ¯ ¨ධාන ගණකා·කා- ඇමÂෙම5 ලබා ගත හැක.)

සභාප\,
ෙදපාත0ෙ.5O මහ පtමාණ ¨ස.පාදන කŸ¹ව,
ජා\ක උUVද උදXාන ෙදපාත0ෙ.5Oව, ෙžරාෙද®ය.
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