ලං” සඳහා ආරාධනය” (IFB)
ප’සර හා වන”• ස’ප’ අමා“ාංශය
ප’සර ප–ධ“ සංර”ෂණය •“ෙ’ සහ කළමනාකරණය •“ෙ’
”ාපෘ“ය (ESCAMP)
IFB අංකය : LK-ESCAMP-PMU-144716-CW-RFB
නව ප’පාලන කා•ය ම–ඩල නවාතැ” (ෙගාඩනැ“• 3 ”), ”ඩා”“ය සහ
මා•ග ජාලය ඉ”•“ම (– ලංකා වන ”—යතනය) SLFI •වරඑ”ය - (P5)
IFB අංකය : LK-ESCAMP-PMU-144720-CW-RFB
(– ලංකා වන ”—යතනෙ“) SLFI - •වරඑ”ෙ“ නව ප’පාලන ෙගාඩනැ“”ල
ඉ”•“ම සහ ක—’ඨ කා•ය ම–ඩල නවාතැ” සහ “වණාගාර ෙගාඩනැ“”ල
න•කරණය •“ම - (P6)
1.

– ලංකා “ජාතා”–වා“ සමාජවා“ ජනරජය ෙවත ෙල–ක බැං—ව ෙව“” ප’සර ප–ධ“ය සංර”ෂණය •“ෙ’ සහ
කළමනාකරණය •“ෙ’ ”ාපෘ“ෙ“ ”’වැය අරභයා ණය “දල” ලැ— ඇ“ අතර එ”” ෙකාටස” – ලංකාෙ“ •වරඑ”ෙ“
– ලංකා වන ”—යතනෙ“ ෙය–“ත ෙගාඩනැ“• ඉ”•“ම සහ ය“තල පහ”ක’ සංව•ධනය සඳහා වන ෙකා”–ා’“ව
යටෙ’ ෙග•’ •“ම සඳහා ෙයා— ගැ”මට අෙ“”ෂා ෙකෙ•.

2.

ප’සර හා වන”• ස’ප’ අමා“ාංශෙ“ ප’සර ප–ධ“ සංර”ෂණය •“ෙ’ සහ කළමනාකරණය •“ෙ’ ”ාපෘ“ය
ෙව•ෙව” ”ාපෘ“ “ස’පාදන ක“•ෙ“ (PPC) සභාප“ ”’” පහත ව•ෙ“ සඳහ” ප’” වන සංර”ෂණ ෙදපා•තෙ’”“ව
සඳහා •වරඑ”ය - – ලංකා වන ”—යතන ෙය–“ත ෙගාඩනැ“• ඉ”•“ම සහ ය“තල පහ”ක’ සංව•ධනය සඳහා
ෙය–”තා—•ණ සහ ”””ක’ල’ ලං”ක”ව” ෙව“” ““ තබන ලද ලං” ’” කැඳව• ලැෙ•.
ඉ”•“’ කාලය දළ වශෙය” ”න 300 (මාස 10”)

ලං” ඇපකරය
(””ය” ව•”)

ලං” අංකය

ලං”ෙ“ නම

LK - ESCAMP
- PMU - 144716
- CW - RFB

නව ප’පාලන කා•ය ම–ඩල
නවාතැ” (ෙගාඩනැ“•
3 ”) ”ඩා”“ය සහ මා•ග
ජාලය ඉ”•“ම
(– ලංකා වන ”—යතනය)
- SLFI - •වරඑ”ය - (P5)

ඇ”’ (Drawings), ”’”තර,
ප’සර කලමනාකරණ සැල”’
සහ “මාණ ප’වල ”—තර
ෙකාට ඇ“ ප’” යා”—ක
සහ ””• ක•මා”ත ඇ“”ව
ප’පාලන කා•ය ම–ඩල
නවාතැ” (ෙගාඩනැ“• 3 ”),
”ඩා ”“ය සහ ”ඩාගාරය,
“ධාන ෙ””•ව සහ ආර”ෂක
කාමරය, මා•ගය ජාලය
ඉ”•“ම
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2,130,000.00

LK - ESCAMP PMU - 144720
- CW - RFB

නව ප’පාලන ෙගාඩනැ“”ල
ඉ”•“ම සහ ක—’ඨ කා•ය
ම–ඩල නවාතැ” සහ
“වණාගාර ෙගාඩනැ“”ල
න•කරණය •“ම
(– ලංකා වන ”—යතනය)
SLFI - •වරඑ”ය (P6)

ඇ”’ (Drawings), ”’”තර,
ප’සර කලමනාකරණ සැල”’
සහ “මාණ ප’වල ”—තර
ෙකාට ඇ“ ප’” යා”—ක
සහ ””• ක•මා”ත ඇ“”ව
නව ප’පාලන ෙගාඩනැ“”ල
ඉ”•“ම සහ ක—’ඨ කා•ය
ම–ඩල නවාතැ” සහ
“වණාගාර ෙගාඩනැ“”ල
න•කරණය •“ම
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2,170,000.00

3.

ක•මා”තෙ“ ”ෂය පථය

VAT බ” සහ
අ“•—ත ”යද’
හැර ඉං“ෙ””
ඇ—තෙ’”“
(”.“•යන)

ජා“ක තරඟකා“ ලං”කරණ ප’පා“ය ම“” ලං” ෙමෙහයව• ලැෙ•.


ෙකා”–ා’ “—නය සඳහා ”””ක’ ලැ—මට සා•ථක ලං”ක” අසා“ ෙ”ඛනගත ෙනා• ’“ය –“ අතර පහත සඳහ”
”””ක’ “•ණායකය” ස–රා “–ය –“ය.



ලං”ක” ස“ව ලං” ඉ”’ප’ කරන අව—ථාෙ“ වලං• CIDA •යාප”ං—ය” (ක•” ICTAD •යාප”ං—ය) “–ය –“
අතර එය “3 ෙහ– ඉහළ ෙ”—ය” සඳහා ෙගාඩනැ—• ඉ”•“’ ”ෙ•ෂතාවය සඳහා ”ය –“ අතර ලං” ඉ”’ප’ කරන
අව—ථාෙ““ එවැ“ •යාප”ං—ය ””බඳ සා”“ ඉ”’ප’ කළ –“ය.



ප”“ය වසර පහ “ළ ඉ• කරන ලද ඉ”•“’වල වා•“ක ධා’තාවෙ“ සාමා—ය අවම වශෙය” ”. “•යන 430” ”ය
–“ය.



ෙමම ෙකා”–ා’“ව යටෙ’ ’”කරන ලද ය’ අ’“කාර’ ෙග•’ හැර, “–ය –“ අවම ”ව—ල ව’ක’ සහ/ෙහ–
”ාපෘ“යට ”ෙ•“ත — ණය පහ”ක’ ”. “•යන 72කට අ— ෙනා”ය –“”.



ලං”ක”ව”ට ලබා “ ඇ“ උපෙද— සහ එ” එ” ලං” •” ෙ”ඛනවලට අ—ල ෙකා”–ා’ ෙකා”ෙ–’වල සඳහ” අව“
”“මය, තා”ෂ—ක සහ පා’ස’ක සහ සමා”ය, ෙසෟ“මය සහ ”ර”“තතා කළමනාකරණ හැ•යාව” තම” ස“ බව
තහ–” කළ –“ බව ලං”ක”ව”ට අවවාද කර• ලැෙ•.



ප”“ය වසර “න “ළ •වරඑ”ය ”——”කෙ“ ෙහ– •වරඑ”යට සමාන කාල•—ක ත’’වය” ඇ“ ඕනෑම ෙපෙදසක
සමාන —වභාවෙය් ක•මා”ත ””බඳ පළ–”–ද.

4.

ෙ’ සඳහා උන””ව” ද”වන ලං”ක”ව” වැ•”ර ෙතාර“” 2020.06.03 වැ“ ”න ද”වා ෙප.ව. 9.00 සහ ප.ව. 3.00
අතර රාජකා“ ෙ“ලාව “ළ“ බ’තර“”ල, රජම”ව’ත පාෙ• අංක 82, "ස’ප’පාය" ප’සර ප–ධ“ සංර”ෂණය සහ
කළමනාකරණ ”ාපෘ“ෙ“ “ස’පාදන අංශය ෙව“” ලබා ගත හැ•ය. සාමා— රාජකා“ ෙ“ලාව “ළ“ ඉහත •”නෙ““
ලං” •”ෙ”ඛන ෙනා“ෙ” ප“”ෂාකර බැ•ය හැ•ය. (”රකථන අංක : 0012888426 / 0112888427).

5.

එ” එ” ලං”ව සඳහා ”.45,000/- ක ආප” ෙගව• ෙනාලබන ගා—“ව” ෙග•ෙම” අන“”ව 2020.05.12 වැ“ ”න
’ට 2020.06.03 වැ“ ”න ද”වා ෙප.ව. 9.00 සහ 3.00 අතර බ’තර“”ල, රජම”ව’ත පාෙ• අංක 82, "ස’ප’පාය",
ප’සර ප–ධ“ සංර”ෂණ සහ කළමනාකරණ ”ාපෘ“ෙ“ ”ාපෘ“ අ–”ෂ ෙවත •”ත අය”’පත” සමඟ වලං• CIDA
•යාප”ං— සහ“කෙ“ ”ටපත” ඉ”’ප’ •“ෙම” ෙ’ ””බඳව උන””ව” ද”වන ලං”ක”ව” ඉං“’ බ’” සක—
කරන ලද ලං” •”ෙ”ඛන ස’—•ණ ක”ටලය” “ල“ ගත හැ•ය. ෙග•’, ප’සර ප–ධ“ සංර”ෂණ සහ කළමනාකරණ
”ාපෘ“ෙ“ ”ාපෘ“ ගණකා“කා“ ෙවත “ද•” ’”කළ –“ය.

6.

”ටප’ ෙදක•” –’ ස’—•ණ කරන ලද ලං”, "“” ”ටපත" සහ "අ• ”ටපත" ෙලස සඳහ” කරන ලද ෙව” ෙව”
වශෙය” — කවරවල බහා ““ තබා එම කවර ෙදක නැවත ත“ කවරයක බහා එ“ ඉහළ ෙකළවෙ• ෙකා”–ා’ අංකය
සහ ඉ”•“ෙ’ —•ෂය සඳහ” ෙකාට 2020.06.04 වැ“ ”න ෙප.ව. 11.00 ට ෙහ– ඊට ෙපර පහත සඳහ” •”නයට ලැෙබන
ප’” •යාප”ං— තැපැ” ම“” එ•මට බ’තර“”ල, රජම”ව’ත පාෙ• අංක 82, "ස’ප’පාය", ප’සර ප–ධ“ සංර”ෂණ
සහ කළමනාකරණ ”ාපෘ“ෙ“ ”ාපෘ“ කළමණාකරණ ඒකකෙ“ තබා ඇ“ ෙට”ඩ• ෙප”“ෙ“ බහා–මට හැ•ය. “මාද
• ලැෙබන ලං” ““”ෙ’ප කර• ලැෙ•. ලං” භාරගැ”ම අවස” — වහාම එම —ථානෙ““ එම අව—ථාවට පැ“ණ ’”මට
කැමැ’ත” ද”වන ලං”ක”ව”ෙ” “ෙය–“තය” ඉ”’ෙ“ ලං” ”වෘත කර• ලැෙ•.

7.

2020.05.21 වැ“ ”න ෙප.ව. 9.30 ට වැඩ–’ සංචාරය සහ ප“”ෂාකර බැ–ම ’” කළ හැ•ය. එ”න, එන’ 2020.05.21 වැ“
”න ෙප.ව. 9.30 ට •වරඑ”ය, වන ”—යතන ප’“ෙ““ —•ව ලං” –—•ම පැවැ’ෙ“.

8.
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