පසම්පාදන දැන්වීමයි
කෘෂිකර්ම, ෙගොවිජන සංවර්ධන, වාරිමාර්ග, ජල සම්පාදන හා ජලාපවාහන,
ආහාර සැපයුම් හා ෙබදාහැරීම්,ෙවළඳ සහ සමූපකාර සංවර්ධන අමාත්යාංශය.
දකුණු පළාත

දකුණු පළාත් වාරිමාර්ග ෙදපාර්තෙම්න්තුව
01. දකුණු පළාත් වාරිමාර්ග ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් පසම්පාදන කමිටු සභාපති විසින් පහත සඳහන් ව්යාපෘති සඳහා
සුදුසුකම්ලත් හා ෙයෝග්යතාපූර්ණ ලංසුකරුවන් මගින් ජාතික තරඟකාරී ලංසු ඉදිරිපත් කිරීෙම් කමයට මුදා තබන
ලද ලංසු කැඳවනු ලැෙබ්.

ගාල්ල දිස්තික්කය
අනු
අංකය

ව්යාපෘතිය

G/37/18 අන්නාසිවතුෙගොඩ අමුණ පතිසංස්කරණය
හැලකරයාය ව්යාපෘතිෙය් බැඳිමැද
G/40/18 පිටවාන සඳහා ෙපට්ටි ෙබෝක්කුවක්
ඉදිකිරීම

පා.ෙල්.
ෙකොට්ඨාශය

අවම
CIDA
ෙශේණිය

සිවිල් වැඩ
වටිනාකම (රු)

ලංසු
සුරක්ෂණ
වටිනාකම
(රු)

හබරාදූව

C9

934,142.01

9,341.00

යක්කලමුල්ල

C8

1,884,953.49

18,850.00

අම්බලන්ෙගොඩ

C9

569,225.61

5,692.00

G/41/18

ඊරියගහෙදොළ සිට හටන්ෙපොල්ලෑව්ව
දක්වා ඇළ පතිසංස්කරණය

G/42/18

ෙපොට්ටයාදූව විවර 02 අමුණ හා පාළම
ඉදිකිරීම

ෙබෝෙප
ෙපෝද්දල

C9

614,124.75

6,141.00

G/43/18

නියාගම නාගහ ඇළ මාර්ගය
පතිසංස්කරණය

නියාගම

C9

475,475.71

4,755.00

G/44/18

ෙපොකුණුමුල්ල ඇළ මාර්ගය
පතිසංස්කරණය

ඇල්පිටිය

C9

506,635.54

5,066.00

G/45/18

ගැරුම්පල යාය පිටවාන හා කෘෂි මාර්ගය
පතිසංස්කරණය

ෙනළුව

C9

940,159.35

9,402.00

අම්බලන්ෙගොඩ

C9

439,140.63

4,391.00

ෙබෝෙප
ෙපෝද්දල

C8

3,299,085.25

32,991.00

C8

2,065,899.91

G/46/18 කිරිමැටිය ඇළ පතිසංස්කරණය
ෙබොම්ෙබකාසල් ඇළට සම්බන්ධ වන
G/47/18 කරාපිටිය නව මාතෘ ෙරෝහෙල් කානුව
ෙකොන්කීට් කිරීම

මාතර දිස්තික්කය

M/32/18 එෙඬ්රෙග් ඇල්ල ෙපට්ටි ෙබෝක්කුව හා
අමුණ ඉදිකිරීම

අතුරලිය

20,700.00

ෙමම ව්යාපෘති පදානය සඳහා සුදුසුකම් ලැබීමට ඉදිකිරීම් කර්මාන්ත සංවර්ධන අධිකාරිෙය් (CIDA) වාරිමාර්ග හා
ජලාපවාහන ක්ෙෂේතෙය් ලියාපදිංචිය ෙහෝ දකුණු පළාත් සභාෙව් ෙකොන්තාත්කරුවකු ෙලස ලියාපදිංචිය ෙහෝ දකුණු
පළාෙත් වාරිමාර්ග කටයුතු පිළිබඳව පලපුරුද්ද ඇති අනුමත ෙගොවි සංවිධානයක් ෙලස ලියාපදිංචිය සහිත විය යුතුය.
02. ඉංගීසි බසින් සකස් කරන ලද ලංසු ලිපිෙල්ඛන 2018.07.16 දින සිට 2018.07.31 දින දක්වා “පළාත් වාරිමාර්ග
අධ්යක්ෂ කාර්යාලය, 5 වන මහල, දිස්තික් ෙල්කම් කාර්යාල ෙගොඩනැගිල්ල, ගාල්ල” කාර්යාලෙයන් ෙහෝ “3 වන
මහල, සාප්පු සංකීර්ණය, ටැල්බට් ටවුම, ගාල්ල” ලිපිනෙය් පිහිටි දිස්තික් වාරිමාර්ග ඉංජිෙන්රු කාර්යාලෙයන්
කාර්යාල ෙව්ලාවන් තුලදී (ෙප.ව. 9.00 සිට ප.ව.3.00 දක්වා) එක් ෙටන්ඩර් පතක් ෙවනුෙවන් ආපසු ෙනොෙගවන
රු. 1000.00 ක ගාස්තුවක් කාර්යාලෙය් ගිණුම් අංශයට ෙගවීෙමන් ලබා ගත හැකිය.
03. ඉදිරිපත් කරන ලංසු 2018.10.10 දින දක්වා වලංගු විය යුතුය.
04. ලංසුපත් සමග ඉහත වගුෙව් දක්වා ඇති ලංසු සුරක්ෂණ ඉදිරිපත් කල යුතු අතර ඒවා 2018.12.15 දින දක්වා
වලංගු විය යුතුය.ෙමය සම්මත ආකෘතියට අනුකූල වන ශී ලංකා මහ බැංකුව විසින් අනුමත කර ඇති පිළිගත්
වානිජ බැංකුවකින් ෙහෝ රක්ෂණ නිෙයෝජ්යායතනයකින් ලබාගත් ඉල්ලූ විට ෙගවන බැංකු ඇපකරයකින් ෙහෝ
බැංකු අණකරයකින් ෙහෝ කාර්යාලය ෙවත මුදල් ෙගවා ලබාගත් ලදුපතක් මගින් ඉදිරිපත් කළ හැකිය.
05. පිටපත් 02 කින් සම්පූර්ණ කරන ලද ලංසුපත් “මුල් පිටපත” සහ “ෙදවන පිටපත” යනුෙවන් ෙවන ෙවනම ලියුම්
කවර වල බහාලිය යුතු අතර, කවරෙය් වම් පස ඉහළ ෙකළවෙරහි මුල් පිටපත, ෙදවන පිටපත යනුෙවන් සඳහන්
කළ යුතුය. එම ලියුම් කවර ෙදක එක ලියුම් කවරයක බහා මුදා තබා අදාල කර්මාන්තෙය් නම වම් පස ඉහළ
ෙකළවෙරහි ලියා 2018.08.01 දින ෙප.ව.10.30 ට ෙහෝ ඊට ෙපර ලැෙබන ෙසේ “සභාපති - පසම්පාදන කමිටුව,
පළාත් වාරිමාර්ග අධ්යක්ෂ, පළාත් වාරිමාර්ග අධ්යක්ෂ කාර්යාලය, 5 වන මහල, දිස්තික් ෙල්කම් කාර්යාල
ෙගොඩනැගිල්ල, ගාල්ල” යන ලිපිනයට ලියාපදිංචි තැපෑෙලන් එවීම ෙහෝ කාර්යාලෙය් තබා ඇති ෙටන්ඩර්
ෙපට්ටිෙය් බහාලීම සිදු කල යුතුය.
06. සියළුම ලංසුපත් 2018.08.01 දින ෙප.ව.10.30 ට විවෘත කරනු ලබන අතර, පසම්පාදන කරුවන්ට ෙහෝ ඔවුන්ෙග්
නිෙයෝජිතයන්ට ඒ සඳහා සහභාගී විය හැකිය.
07. පමාද වී ලැෙබන ලංසු පතික්ෙෂේප කරනු ලැෙබ්.
08. ෙම් සම්බන්ධ වැඩි විස්තර දුරකථන අංක 091-2245176 ෙහෝ 091-2223206 න් ලබා ගත හැකිය. ෙමම
පසම්පාදන දැන්වීම ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් නිල ෙවබ් අඩවිය වන http://www.irrigationdept.sp.gov.lk/ හි පළකර
ඇත.

ඉංජි.ෙක්.ආර්. අෙබ්සිරිවර්ධන,
පළාත් වාරිමාර්ග අධ්යක්ෂ / පසම්පාදන කමිටු සභාපති,
පළාත් වාරිමාර්ග අධ්යක්ෂ කාර්යාලය,
5 වන මහල,
දිස්තික් ෙල්කම් කාර්යාල ෙගොඩනැගිල්ල,
ගාල්ල.

