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ප්රසම්පාදන දනන්වීම 
ඌවදාළදත්දසමභදව 

 

නිය ෝජ්යදප්රධාද දයකම්පද(ඉංජිය්වරුදයසමේවද)දමදර් දල  

“ළඟමදාදසමලදය ොඳමදාදසමල”ජ්දතිමදවනඩසමට  දක්රි දත්මමදරීමේය්පදකමම  

පංඅරදව,දබදුකල 
 

 

ඌව පළත් සභව සහ අධ්යපන අමත්යාංශය එක ව ඌව ඌව පළත් තුළ රිකත්මක කුනු න න “ළඟමදාදසමල ය ොඳමදාදසමල” ජතික 

වඩසටහන රිකත්මක රීම ම සාහ හිටුවාව ඇති වඩසටහන් රිකත්මක රීම  ඒ කකක   ප්රසඒපනන කමිවා ේ සභපති විසින් පහත් 

සනහන් කර්මන්ත්කන්ටු ඉදිරීරිඒ කටයුතු සිදුරීම ම සනහ ඉදිරීම ඒ කර්මන්ත් සාංවර්ධ්න අධිකරි   (CIDA)   ොඩනගිලි  ඌ  ේත්රක 

කට ත් ලිකපදිාංචික සටුත් සුදුසුකඒනත්  කොන්ත්රත්කවනවන් හ ඉදිරීම ඒ ආකත්න අත්රින් 2019.04.24ද දි දා.ව.2.00ද න ඌව මුද්ර 

ත් න නන නාංසු සාහ මින  ණන් කාවනු න ේ. 

 
 

අාංකක 
 

වයපිති අාංකක 
 

කර්මන්ත්   නම 
අධ්යපන 
කනපක 

අවශය එය 
අවම 
සීඩ  

 රේණික 

නාංසු 
සුු ඌ ණ 
මුනන 
(වන .) 

ඉදිරීම ඒ 
කන 
පුසක 
(දින 
 ණන) 

නාංසු 
ලිකවිලි 
 සතු 
මුනන 
(වන.) 

 වදඉදිරීරි්ප 

01 UP/311A/5/35 
 /වලිමඩ නු ත්නව ප්රථමිමික විනයන   
ආු ඌෂිත් පති ඒම ඉදිරීරිම 

වලිමඩ C7 26,000.00 121 3000.00 

02 UP/311A/8/27 
 /ප්රඥා සේන මහ විනයන   *0*20 පාංතිකමු 
  ොඩනගිල්න ඉදිරීරිම 

වලිමඩ C7 26,000.00 121 3000.00 

03 UP/311A/5/34 

 / ත්න්න කෝන් වන ප්රථමිමික විනයන   
100*20   ොඩනගිල් ල්  වහනක සහ අ නකුත් 
අලුත්වඩික කටයුතු 

වලිමඩ C8 11,000.00 90 2500.00 

ඉතිරිදවනඩ 

04 UP/7/11/312A 

 /මපකඩවව   ණ්ඩුණකක  මහ විනයන   
විනය  ණිත්-ඊ පුසත්කන,  ත්ොුතුවන ත් ඌ ණික 
පහසුකඒ සටුත් කණි ඨ ද්වීතීක විනය ුක 
ඉදිරීම  ඒ කර්මන්ත්   ඉතිරිවඩ නිම රීරිම 
 

මටුකාං නක C7 45,000.00 135 3000.00 

05 UP/A1/04/04/S2 

 /ලුණු න  මහ විනයන   අවිවහක  නමහල් 
ගුවන නින නිවස   ඉදිරීරිඒ කර්මන්ත්   ඉතිරිවඩ 
නිම රීරිම 

පසසු C7 35,000.00 135 3000.00 

06 UP/311/ A/10/19 

 
 මො/අල්හිටික මහ විනයන   අවිවහක  නමහල් 
ගුවන නිවසක ඉදිරී ඒ කර්මන්ත්   ඉතිරිවඩ 
නිම රීරිම 
 

බිබින C7 35,000.00 139 3000.00 

07 UP/A1/04/02/S3 

 / උඩ ම  ටටුු මහ විනයන   කිෂි 
ත් ඌ ණික, උප ද්ශය එන හ නව නිපයුඒ පාංති 
කමු සටුත් ත් ඌ ණික   ොඩනගිල්න ඉදිරීරි ඒ 
කර්මන්ත්   ඉතිරිවඩ නිම රීරි ම 

පසසු C7 32,000.00 133 
    

3000.00 

08 UP/311A/10/12 

 / සොු  ොුවව මහ විනයන   අවිවහක 
 නමහල් ගුවන නිවස ඉදිරීරිඒ  කර්මන්ත්   ඉතිරි 
වඩ  කොටස නිමරීම ම. 
 

මටුකාං නක C7 30,000.00 128 3000.00 

09 UP/21/6/312B 

 / අල්මුර්ෂිඩ් මහ විනයන   රීකවිඒ 
රිකකුකඒ කමු සටුත් ඉ  නුඒ සඒපත් 
මධ්සථමිනක ඉදිරීරිඒ කර්මන්ත්   ඉතිරිවඩ නිම 
රීරිම 

වලිමඩ C7 30,000.00 129 3000.00 
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10 
UP/312B/6/14 & 
UP/312B/16/9 

 / ග්න නොර්  නමළ මහ විනයන   රීකවිඒ 
රිකකුකඒ කමු සටුත් ඉ  නුඒ සඒපත් 
මධ්සථමිනක ඉදිරීරිඒ කර්මන්ත්   ඉතිරිවඩ නිම 
රීරිම 
                                  හ  
කිෂි ත් ඌ ණික උ පද්ශය එන නව නිපයුඒ පාංති 
කමු සටුත් ත් ඌ ණික   ොඩනගිල්න  ඉදිරීරිඒ 
කර්මන්ත්   ඉතිරිවඩ නිම රීරිම 

 ණ්ඩු වන C7 27,000.00 12* 3000.00 

11 UP/1/12/312A 

 
 /කන්න  ොල්න මහ විනයන   ආපනශය එනව 
ඉදිරීරි ඒ කර්මන්ත්   ඉතිරිවඩ නිම රීරිම 
 

 දුල්න C8 21,000.00 115 2500.00 

 
සනීපු ඌ ක පහසුකඒ සපයීම (ඉතිරි වඩ) 

12 UP/530/18/308T 

 /ඌව පුණ ම මහ  විනයන   වසිරීලි කකක 
0*  ඌ ඉදිරීම  ඒ කර්මන්ත්   ඉතිරි වඩ නිම 
රීම ම. 
 

වලිමඩ C7 28,000.00 126 
   

3000.00 

13 UP/295/18/308T 

 / පන්නන වන ශ්රි සුධ්ර්මනන්න විනයන   
වසිරීලි කකක 3  ඌ ඉදිරීරිඒ කර්මන්ත්   ඉතිරි 
වඩ  කොටස නිම රීම ම. 
 

වලිමඩ C8  23,000.00 117   2500.00 

14 UP/593/18/308T 
 මො/හඒ   මුව මහ විනයන   වසිරීලි කකක 
2  ඌ ඉදිරීරිඒ කර්මන්ත්   ඉතිරි වඩ නිම රීම ම. වල්නවක C8 13,000.00 95 

    

2500.00 

 
 

 
1. නාංසු කාවීම ජතික ත්ුඟකරි නාංසු කාවි ඒ  ක්රමක මඟින් සිදුකුනු න ේ.  

 

2. නාංසු ඇ යී ඒදී පහත් සාහන් සුදුසුකඒ සනක  නනු න ේ. 
 

I. මුනයමක හරීකව 

II. නනට කු  න කනු න න වඩවන මුනය හ  භෞතික ප්ර තික 
 

3. ප්රසඒපනන ආකිතිපත් 2019.03.27 දි දසිටද2019.04.22දදින න ඌව කර්කන  ේනවන් තුළදී ඉහත් වගු ේ සාහන් පරිදි අනළ නාංසු 
ලිකවිලි  සතුව   වී මන් පසු න   ත් හරී අත්ු, අක රීම මරීන්  ත්ොුව පම  ඌ  කළ හක. 
 

4. ලංසුදසුරක්ෂණ දසමඳ දදවගුයේදසමන ්වදාරිදිදමුනලි්වදයෙවි ද නරීදඅතර,දඑම මුනලදයම්වදයනගුණ මදවටි දමමි්ව යුත් ශ්රී නාංක මහ 
 ාංකු ේ අනුමත් කළ වණීජ  ාංකුවරීන් න  ත්  ාංකු  ඳුඒකුක ඌ න ඉදිරිපත් කළ හරීක.  මම  ඳුඒකුක නාංසුප ත් 9 වන 
පරිච් ේන   ඉනරිපත්කු ඇති සඒමත් අකිතික අනුව 2019.08.24 දින න ඌව වනාංගු  කොන් ද්සි ුටුත්ව ඉල්ලූවිට   වනු න න 
 ඳුඒකුක ඌ වික යුතුක. 
 

5. නිසි පරිදි සඒපූර්ණ කුන නන නාංසු හිටපත්  නකරීන් යුතුව අනළ ප්රසඒපනන කමිවාව  වත්2019.04.24 දි ා.ව 2.00 ට  පු ඉදිරිපත් 
කළයුතු අත්ු, නාංසුපත් වන මුල් හිටපත් හ අනු හිටපත් කනු වන් සාහන් කු,  වන්  වන්ව කවු  නකක  හ වම කවු  නක ව ඌ 

ලිහි කවුකක  හ ඉහළ වඒ  කළව ර් අනළ  කර්මන්ත්   නම සාහන් කු මුද්ර ත් , සමභදාති, ප්රසම්පාදන දමමිුව, “ළඟමදාදසමලද

ය ොඳමදාදසමල” වනඩසමට ්වදක්රි දත්මමදරීමේය්පදකමම , ඉංජිය්වරුදමදර් දලදසමංකීර්ණ , පංඅරදව, බදුකලද  දලිප  ටදලි දාදිංචිද

තනාෑයල්වදඑීමද ය ෝද එමදමදර් දලයේදතබදදඇතිද යට්වඩර්ද යාට්ටි ටදබ දලීම සිදුකළ යුතු  ේ. ත්වන ප්රමන වී න  න නාංසුපත් 
ප්රති ඌ  ේප කුනු න ේ. 
 

6. අනුහිටපත් මුල්හිටප ත් ස්ම හිවාව ඌම සහතික කුන නන ඡකසථමි හිටපත් ඌ වික යුතුක. 
 
 
 

7. අනළ වඩි විසත්ු, වනඩසමට ්වදක්රි දත්මමදරීමේය්පදකමමයේද055-4934101/103,076–8292233දකන දුුකථමින අාංක වලින් න   ත් 
හක. 
 

8. නාංසු වනාංගු කනක 2019.08.24 දින න ඌව වික යුතුයි. 
 

9. 2019.04.24දදි දා.ව.2.00දටදබදුකල, පංඅරදව, ඉංජිය්වරුදමදර් දලදසමංකීර්ණයේදපහිටි, “ළඟමදාදසමලදය ොඳමදාදසමල” වනඩසමට ්වද

ක්රි දත්මමදරීමේය්පදකමමයේී නාංසු විවිත් කුන අත්ු, වම අවසථමිවට නාංසුකවනට  හෝ ඔහු ග් නි කෝජිත් කකුට සහභගී වික හක.  
 

10. නන නාංසු අත්රින්  කෝ ය නාංසුව ඌ හිලි නීම  හෝ සිකල්නම ප්රති ඌ  ේප රීම  ඒ සඒපූර්ණ අයිතික ප්රසඒපනන කමිවාව සතුවන අත්ු, 
ප්රසඒපනන කමිවා ේ තීුණක අවසන තීුණක  ේ. 

 
සභපති - ප්රසඒපනන කමිවාව 
“ළඟම පසන  හොාම පසන” වඩසටහන් රිකත්මක රීම  ඒ කකකක,  
ඉාංජි න්වන කර්කන සාංකීර්ණක, හිාංඅුව, දුල්න  
දු.ක / ෆ ඌස අාංකක - 055-4934101/055-2222218, E-Mail – eduproject.uva@gmail.com 
දිනක: 2019.03.27 


