
l 2022 ටෙබරවාරි 14 සඳුදාදැනවීම් 

01 LDSP/NP/MU/
TKPS/2022/01

Reconstruction 
of Mangainagar 
8th Lane (Mallavi 
Sivan Kovil 
Road) (Stage II)

7.14
C7

Highway 
Construction

77 100,000.00 31.05.2022 28.06.2022

02 LDSP/NP/MU/
TKPS/2022/02

Construction of 
Library Building 
at Iyankankulam  

5.31
C7

Building 
Construction     

91 75,000.00 31.05.2022 28.06.2022

03 LDSP/NP/MU/
TKPS/2022/03

Construction 
of Community 
Centre at 
Uyilankulam

3.09
C8

Building 
Construction     

77 45,000.00 17.05.2022 14.06.2022

04 LDSP/NP/MU/
TKPS/2022/04

Improvements to 
Public Library at 
Mallavi – Stage II  

3.11
C8

Building 
Construction     

77 45,000.00 17.05.2022 14.06.2022

ලං” සඳහා ආරාධනය
පළා’ සභා සහ පළා’ පාලන කට–“  රා’ අමා“ාංශය

“ාෙ—ය සංව•ධන සහාය ”ාපෘ“ය - ”ාපෘ“ අනතා අංකය : P 163305

නැෙගන“ර පළාත - ——ණාමලය
01.  – ලංකා “ජාතා”—ක සමාජවා“ ජනරජය ෙවත, ාෙ–—ය සංව•ධන සහාය ”ාපෘ“ෙය් ’වැය අරභයා, ෙලක 

බැං—ව ෙව“”, ණය “දල” ලැ— ඇ“ අතර, එම ණය “දෙ” ලැ—’ ව•” ෙකාටස” පහත වෙ“ සඳහ” ප’” භා–ඩ 
සපයා ගැ”ම —ස වන ෙග•’ සඳහා ෙයද•මට අදහ— ෙකෙ. 

02.   ෙ—””ල “ාෙ—ය සභාව ෙව•ෙව”, පළා’ අ“කා“ “ස’පාදන ක“•ෙ“, සභාප“ ””, පහත වෙ“ ”—තර ෙකෙරන 
ප’” වන භා–ඩ සැප•ම සඳහා ෙය”තා —ණ හා ”””ක’ල’ ලං”ක”ව” ෙව“” ““ තබන ලද ලං” කැඳව• 
ලැෙ•. 

03.  ලං”කරණය, ජා“ක තරගකා“ ලං”කරණ (NCB) ප“පා“ය යටෙ’ ෙමෙහයව• ලැෙ•. 

04.   ”””ක’ අව“තා, ලං” • ෙ”ඛන වල III වන ෙකාටෙ— ද”වා ඇත. අ“ෙක ”—තර, ලං”කරණ ද’ත ප—කා වල සපයා 
ඇත. 

05.  අ’ලා“ ලං”ක”ව” හට වැ•”ර ෙතාර“” පළා’ අ“කා’ෙ“ සභාප“ / ෙක’ ෙව“” ලබාගත හැ• වන අතර, 
ලං” •ි ෙ”ඛන එම —ථානෙ“ම ඕනෑම රාජකා“ ”නයක“ම පැය 9.00 ’ට පැය 16.00 ද”වා අතර“ර ප“”ෂා කර 
බැ•ය හැ•ය. 

06.  අ’ලා” ලං”ක”ව” හට ඉං“ භාෂාෙව” සක— කරන ලද අංගස’—ණ ලං” • ෙ”ඛන ක”ටලය” •”ත අය”’පත” ඉ”’ප’ 
•“ෙම” අන“”ව 2022.02.14 වන ”න ’ට 2022.03.07 වන ”න ද”වා පැය 9.00 ’ට පැය 15.00 ද”වා අතර“ර 
“ල“ ගත හැ•ය. 

07.   ලං” 2022.03.07 වන ”න පැය 15.00 ට ෙහ ඊට ෙපර ලැෙබන ෙ— පහත වෙ“ ”—තර කර ඇ“ ප’” ෙ—”ල ාෙ–—ය 
සභාෙ“, පළා’ අ“කා“ , ස’පාදන ක“ෙ“ , සභාප“ ෙවත භාර”ය –“ය. “මාද ලං” ““”ෙ’ප කර• ලැෙ•. 
ලං” එම ලං” භාරග”නා අවසාන ෙ“ලාව ඉ”ම — වහාම පැ“ණ “න ලං”ක”ව”ෙ” බලයල’ “ෙය“ත”” ඉ”’ෙ“ 
”වෘත කර• ලැෙ•. 

08.   ලං” ”ෙයල •“ෙ’“ ෙහ ෙගනැ”’ භාර “ෙ’“ ලං”ක”ව”ට දර”නට ”වන •” ’වැය ෙහ ”ය පැහැද’ 
”බඳව ගැ•’ක” •” වග–ම” ෙනාදර• ඇත. 

09.   ය—ම ලං” සමග, පහත වෙ“ “ ඇ“ ෙතාර“” “කාරව වන ලං” ”ර”ෂණ ඇපකරය”ද ඉ”’ප’ කළ –“ය. 

පළා’ 
අ“කා’ෙ“ 

නම

භා–ඩ —තරය 
සහ අ—ළ වැඩ 
(ෙකා”–ා’“)

අංකය

ස’පාදන 
අ—–’වෙ“ 

නම

ලං” ” 
ෙඛන “ල“ 

ගත හැ• 
—ථානය සහ 
එ“ ”රකථන 

අංකය

ලං” ” 
ෙඛනෙ“ 

“ල 
(””ය) 

අව“ ලං” ”රක ්ෂණය / 
ඇපකරය

ලං” වලං•තා 
කාල “මාව 

(ද”වා)ලං” 
”ර”ෂණෙ“ 

ව“නාකම 
(””ය)

වලං•තා 
කාල “මාව

ෙ—””ල 
“ාෙ—ය 

සභාව

•–ලා’– හා උපාංග 
“ලයට ගැ”ම
SEPS/LDSP/
PT/2022/01

ෙ—””ල 
“ාෙ—ය 

සභාව

ෙ—””ල 
“ාෙ—ය සභාව

ෙ—””ල
026-2251475

1,000.00 16,000.00 2022.05.23 
වන ”න 
ද”වා

2022.04.24
වන ”න ද”වා

ෙ—””ල 
“ාෙ—ය 

සභාව

ෙකා’ෙප—” සාදන 
ය”– “ලයට ගැ”ම
SEPS/LDSP/PT/
GOODS/
2022/02

ෙ—””ල 
“ාෙ—ය 

සභාව

ෙ—””ල 
“ාෙ—ය සභාව, 

ෙ—””ල
026-2251475

1,000.00 15,000.00 2022.05.23
වන ”න 
ද”වා

2022.04.24 
වන ”න ද”වා

සභාප“, පළා’ අ“කා“ ස’පාදන ක“ව, 
ෙ—”ල ාෙ–—ය සභාව, ෙ—”ල.                            
2022.01.20

ෙවළඳ අමා“ාංශය
ආහාර ෙකාමසා’— ෙදපා•තෙ”“ව ස“ 
ගබඩාව” “•යය පැනල —ථාත “ම

ෙ“ය”ෙගාඩ, මඩකල–ව හා හ’බ”ෙතාට ආහාර ගබඩාවල 
යය බල ශ”“ පධ“ ස”•“ම සඳහා “ද” ආෙයජනය 
කර  සැප•ම, “වාහනය, ස”•“ම, “යා’මක •“ම හා 
නඩ’“ •“ම ” •“මට (Built and operate) සඳහා 
අ’ලාෂය කැඳ•ම.

ගබඩාව ව•ගඵලය 
(Sq Feet)

හ’බ”ෙතාට 14,023

මඩකල–ව ගබඩා අංක 1,2 හා 3 53,200

ෙ“ය”ෙගාඩ ගබඩා සං–ණය 222,847

ෙ’ සඳහා උන””ව” ද”වන අෙයජකය”ට හට අව“ 
වැ•”ර ෙතාර“” ෙනා. 330, —“ය” ෙපෙදස, ෙකාළඹ 02 
ආහාර ෙකාමසා’— ෙදපාතෙ’”“ෙ“ ““’ අංශෙය” 
ලබාගත හැක. (”. අංක 0112-424211 / 0112-329216) 
අළ Expression of Interest (EOI) අය”’ප’ 
පහත සඳහ” කායා–ය ෙව• •නෙය” බාගත කරගත 
හැක. www.fcd.gov.lk 
““ තබන ලද Expression of Interest (EOI)
අය”’ප’ පහත සඳහ” •නයට •යාප”ං— තැපෑෙල” 
එ•ෙම” ෙහ ආහාර ෙකාමසා’— ෙදපාතෙ’”“ෙ“ ““’ 
අංශය ෙවත 2022.02.28  ”න ප.ව. 3.00 පැයට ෙපර ලැ—මට 
සැලැ—”ය –“ය. ලැෙබන අය”’ප’ එ”න ප.ව. 3.05 පැයට 
”වෘත කර• ලබන අතර, ඒ සඳහා ෙයජනා ඉ”’ප’ කර• 
ලබන ආයතනවල “ෙය“තෙය— ද සහභා“ ”ය හැ•ය. 
සභාප“,
ෙදපා•තෙ’”“ ස’පාදන ක“ව, 
ආහාර ෙකාමසා’— ෙදපා•තෙ’”“ව,
ෙනා. 330, “ය” ෙපෙදස,
ෙකාළඹ 02.           2022-02-14

අ’ලාෂය කැඳ•මවැ”• අමා“ාංශය

– ලංකා රා’ වැ”• 
සං—ථාව

ව•ග අ 4628ක ෙගාඩනැ“”ල 
බ”ම

ෙට”ඩ• අංක : 

– ලංකා රා’ වැ”• සං—ථාව ස“ අංක 275, ’ධ’ම මාවත, 
ෙකාළඹ 10 යන •නෙ ““ ෙදමටෙගාඩ ගබඩාෙ“ වග අ• 
4628ක “— ෙගාඩනැ“”ල බ” පදනම මත ලබා“ම සඳහා ”වෘත 
ෙනාකරන ලද “ල ගණ” කැඳව• ලැෙ•.

ෙ’ ”බඳව වැ•”ර ෙතාර“” අව“ න’ ෙහ අළ ප’“ය 
ප“”ෂාකර බැ–මට අව“න’ අප ආයතනෙ ඉඩ’ අංශය 
ෙව“” ”ම“’ කළ හැ•ය. (”රකථන අංක : 0115921468, 
0115305952)

““ තබන ලද “ල ගණ” – ලංකා රා’ වැ”• සං—ථාව, අංක 
21, —.“.“. ප’“ය, “රා“යා •”ය, ෙකාළඹ 12 යන •නෙ 
““ – ලංකා රා’ වැ”• සං—ථා “ධාන කායාලෙ තබා ඇ“ 
ෙට”ඩ ෙප”“යට 2022.03.10 වන ”න ප—ව” 1.30ට ෙපර 
බහා•ය –“ය. නැතෙහා’ සභාප“, “ස’පාදන ම–ඩලය, – 
ලංකා රා’ වැ”• සං—ථාව, අංක 21, —.“.“. ප’“ය, “රා“යා 
•”ය, ෙකාළඹ 12 •නයට 2022.03.09 ”නට ෙපර •යාප”ං— 
තැපෑ” ම“”  ෙයා“ කළ හැ• අතර, “ල ගණ” ඉ”’ප’ කර• 
ලබන •කවරෙ ෙට”ඩ අංකය සඳහ” කළ –“ය.

2022.03.10 වන ”න ප—ව” 2.00 ට ෙමම ෙට”ඩරය ”වෘත කරන 
අතර, එම අව—ථාවට “ල ගණ” ඉ”’ප’ කළ ගැ“’ක”ව”ට 
ෙහ ගැ“’ක”ව”ෙ” “ෙය“තෙය—ට සහභා“ ”ය හැ•ය.

“ය“ත ”නෙ “ය“ත ෙ“ලාවට ෙනාගැළෙපන සහ අස’—ණ 
“ල ගණ” ඇ“ළ’ ෙපරම / අය”’ප– ”බඳව – ලංකා රා’ 
වැ”• සං—ථාව වග•ය• ෙනාලබන අතර, “ස’පාදන ම–ඩලෙ 
”රණය අවස” ”රණය ෙ“.

සභාප“,
ස’පාදන ම–ඩලය,
 ලංකා රා වැ සං—ථාව,
අංක 21, .“.“. ප’“ය, “රා“යා •”ය,
ෙකාළඹ 12.

ටෙන්ඩර් හා අටෙකුත් දැනවීම්


