ප්රසම්පාදන දැන්වීමයි.
සසෞඛ්ය අමාත්යාාංශය - මහ ස ෝහල(ශික්ෂණ), සේ ාසදණිය
ස ාඩනැගිලි වැඩිදියුණු කිරීම් හා විදුලි පද්ධතිසේ නඩත්තු කටයුු
සභාපති, ප්රාදේශීය ප්රසම්පාදන මණ්ඩලය, මහ ද ෝහල, දේ ාදදණිය විසින් පහත සඳහන් වැඩ විෂයයන් දවනුදවන්
ත ඟකාරි මිළ ගණන් කැඳවනු ලැදේ
❖ ස ාඩනැඟිලි වැඩිදියුණු කිරීම්
අයිත්ම
අාංකය
01.

ප්රසම්පාදන කාර්යය හා සටන්වඩර්
අාංකය
ඖෂධ ගබඩාවක් ඉදි කිරීම (බිම්
මහල)
THP/AD/15/2021

ආපසු
සනාස වන
ලාංසු ාසේු

ඇසේත්සම්න්වු ත්
මුදල

ICTAD
සරේණිය

ලාංසු
ඇපක සේ
වටිනාකම

රු 2000.00

රු. 8,800,633.80

C 7 දහෝ
ඉහළ

රු . 88,000.00

02

ශලය වාට්ටු දගාඩනැඟිල්දල් ඉහල
මහළ වැඩිදියුණු කිරීම THP/AD/16/2021

රු 2000.00

03

වාට්ටු අංක 06 ටයිල් ඇතිරීම /
තීන්තාදල්ප කිරීම ඇතුළු වැඩිදියුණු
කිරීම්THP/AD/17/2021

රු 2000.00

රු. C 6 දහෝ
10,228,975.00 ඉහළ

රු. 102,500.00

C 7 දහෝ
ඉහළ

රු. 54,500.00

රු. 5,412,085.00

❖ විදුලි පද්ධතිසේ නඩත්තු හා සසේවා කටයුු
අයිත්ම
අාංකය

04.

ප්රසම්පාදන කාර්යය
ද ෝහදල් විදුලි පේධතිදේ නඩත්තු
හා දසතවා කටයුතු 2021/2022 THP/AD/18/2021

ආපසු සනාස වන
ලාංසු ාසේු
රු 2000.00

ICTAD
සරේණිය
EM 4 දහෝ ඉහළ

ලාංසු ඇපක සේ
වටිනාකම

රු . 40,000.00

i.

ලංසු ලියවිලි නිකුත් කිරීම - 2021.08.20 සිට 2021.09.10 දින දක්වා දප.9.00 සිට ප.ව. 2.45 දක්වා සහ
2021.09.13 දින ප.ව. 1.30 දක්වා දේ ාදදණිය මහ ද ෝහල් කාර්යාලදයන් ලබාගත යුතු අත , ආපසු
දනාදගවන ලංසු ගාසතතු රු.2.000.00 ද ෝහදල් ස ේ දවත දගවිය යුතු දේ

ii.

රු. මිලියන 5 ට වැඩි ලංසු සඳහා දපාදු දකාන්රාත් ද ජිසිටාර් විසින්, දටන්ඩර්කරුවන් ලියාපදිංචිය සඳහා
නිකුත් ක නු ලබන දපා.දකා.ප.3 (PCA -3) සහතිකය ඉදිරිපත් කල යුතු දේ

iii.

පූර්ව ප්රසම්පාදන රැසේවිම
❖ අයිතම අංක 01, 02 හා 03 වැඩ විෂයයන් සඳහා ❖ අයිතම අංක 04 වැඩ විෂයය සඳහා
-

iv.
v.

2021.09.02 දින දප.ව. 10.30
2021.09.02 දින දප.ව. 11.00

ලංසු ලියවිලි භා ගන්නා අවසන් දිනය හා දේලාව - 2021.09.13 ප.ව. 1.30
ලංසු විවෘත කිරීම 2021.09.13 දින ප.ව. 01.30

vi.

දටන්ඩර්පත් ලියාපදිංචි තැපෑදලන් “සභාපති, ප්රාදේශීය ප්රසම්පාදන මණ්ඩලය, මහ ද ෝහල, දේ ාදදණිය”
යන ලිපිනයට එවිය හැක. නැතදහාත් අතින් දගනැවිත් දමම ද ෝහදල් ගණකාධිකාරි කාර්යාලදේ තබා
ඇති දටන්ඩර් දපට්ටියට බහාලිය හැක. දටන්ඩර් බහාලන ලියුම් කව දේ වම්පස ඉහළ දකළවදර් අදාල
වැඩ විෂයදේ නම පැහැදිලිව සදහන් කළ යුතුය.
❖ දටන්ඩර්පත් සම්ූර්ණදයන් පිළිගැනිම දහෝ ප්රතික්දෂතප කිරීදම් අයිතිය ප්රාදේශීය ප්රසම්පාදන මණ්ඩලය
සතුදේ

වවදය එච්.එම්.ඒ. තිලක ත්න,
සභාපති, ප්රාදේශීය ප්රසම්පාදන මණ්ඩලය,
මහ ද ෝහල ( ශීක්ෂණ), දේ ාදදණිය.

• 2021.08.19 දිනැති දිණමිණ, තිනක න්ව හා Daily News යන ජාතික පුවත්තපත්තවල පලවූ ඉහත්
ප්රසම්පාදන දැන්වීසම් දිනයක් පහත් පරිදි සාංසශෝධනය ක න බව කාරුණිකව දන්වවා සිටිමි
vii.

ලංසු ලියවිලි නිකුත් කිරීම - 2021.09. 28 දක්වා දීර්ඝ ක ඇත්.
ඒ අනුව ලාංසු ලියවිලි 2021.09.27 දින දක්වා සප.ව. 9.00 සිට ප.ව. 2.45 දක්වා සහ 2021.09.28 දින
ප.ව. 1.30 දක්වා දේ ාදදණිය මහ ද ෝහල් කාර්යාලදයන් ලබාගත යුතු අත , ආපසු දනාදගවන ලංසු
ගාසතතු රු.2.000.00 ද ෝහදල් ස ේ දවත දගවිය යුතු දේ

viii.

රු. මිලියන 5 ට වැඩි ලංසු සඳහා දපාදු දකාන්රාත් ද ජිසිටාර් විසින්, දටන්ඩර්කරුවන් ලියාපදිංචිය සඳහා
නිකුත් ක නු ලබන දපා.දකා.ප.3 (PCA -3) සහතිකය ඉදිරිපත් කල යුතු දේ

ix.

පූර්ව ප්රසම්පාදන රැසේවිම
❖ අයිතම අංක 01, 02 හා 03 වැඩ විෂයයන් සඳහා ❖ අයිතම අංක 04 වැඩ විෂයය සඳහා
-

x.
xi.

2021.09.16 දින දප.ව. 10.30
2021.09.16 දින දප.ව. 11.00

ලංසු ලියවිලි භා ගන්නා අවසන් දිනය හා දේලාව - 2021.09.28 ප.ව. 1.30
ලංසු විවෘත කිරීම 2021.09.28 දින ප.ව. 01.30

