l 2021 පෙබරවාරි 23 අඟහරුවාදා

දැන්වීම්

නාග’ක සංව•ධන, ෙවරළ සංර”ෂණ,
අප බැහැරම හා “ජා ප”–තා කට–“
රා අමා“ාංශය

නාග’ක සංව•ධන අ“කා’ය
””’ •හගත බ“ මහ” රථ ගාල සහ
““ සංව•ධන ාපෘය (අ”යර ) සැල”’ •“ම සහ
ඉ”•“ම සඳහා ලං” කැඳෙ’ ආරාධනය
ෙකා”–ා අංක :
නාග’ක සංවධන අ“කා’ය ෙව•ෙව” නාග’ක සංවධන, ෙවරළ සංර”ෂණ, අප”” බැහැරම
සහ “ජා ප”තා කට–“ රා අමා“ාංශෙ“ ප’කරන ලද —ථාවර කැ–න” “ස’පාදන ක“•ෙ“
සභාප ”” පහත ”—තර කර ඇ ප’” ඉහත සඳහ” ෙකා”ා’“ව සඳහා
“–ණතා—ණ ”””ක’ ස“ත (
ෙහ– ඊට වැ• ෙගාඩනැ“•) ලං”ක”ව” ෙව” ““
තැ“ ලං” කැඳව• ලැෙ•.
01. ජාක තරගකා“ ලං”
ප“පා“ය මත ලං” ඉ”’ප’ කළ –“ය. ”ාපෘෙ“ ඇ—තෙ’”“ගත
”’වැය ””ය” “•යන 1,200 •. ”ාපෘය ස’—ණ •“ෙ’ කාලය ”න 540.
02. ෙකා”ා’ “—නෙ““ ”””ක’ ලබන සාථක ලං”ක”ව” අසා“ ෙ”ඛන ගත ෙනා”ය –“
අතර, ස–රා•ය –“ අව“තා ලං” ෙ”ඛනෙ“ සඳහ”ව ඇත.
03. අ’ලාෂය” ද”වන ලං”ක”ව”ට වැ•”ර ෙතාර“” බ’තර“”ල, "ෙස’’’පාය", 7 වන
මහල, නාග’ක සංව•ධන අකා’ය, සපාදන ඒකකය, සපාදන ධා”, ෙව” 2021
ෙපබරවා’ මස 23 වන ”න ට 2021 අෙ”” මස 01 වන ”න ද”වා වැඩකරන ”නවල
ෙප.ව. 9.00 ’ට ප.ව. 3.00 ද”වා කාලය “ළ “ස’පාදන ඒකකෙ““ ෙනා“ෙ” ලං” ෙ”ඛන
ප“”ෂා කළ හැක.
04. ඉං“ භාෂාෙව” –“ ස’—ණ ලං” ෙ”ඛන ක”ටලය” බ’තර“”ල, "ෙස’’’පාය",
7 වන මහල, නාග’ක සංව•ධන අකා’ය, සපාදන ඒකකය, සපාදන ධා”, ෙවත
•”ත අය”’පත” ඉ”’ප’ •“ෙම” ප” ඕනෑම ලං”ක”ෙව— ෙහ– ඔ–”ෙ” “”තනය ල’
“ෙය–“තෙය— ෙවත නාග’ක සංවධන අ“කා’ෙය“ “ද” අංශෙ“ ’ෙරා— ෙවත ආප”
ෙනාෙගවන ගා—“ ””. 100,000/- + වැ” බ” ෙග•ෙම” ප” 2021 ෙපබරවා’ මස 23 ”න ට
2021 අෙ”” මස 05 වන ”න ද”වා කාලය “ළ ලබාගත හැක.
05. ලං” ෙ”ඛනෙ“ “දශකයට අ•ව බැං— ඇපකරය” ෙලස ලං” ”–—’ප’ සමඟ ලං”ව”
ඉ”’ප’ කළ ය“ අතර, – ලංකාෙ“ “යා’මක වන – ලංකා මහ බැං—ව යටෙ’ •යාප”ං—
• ඇ වා—ජ බැං—ව” ම“” “—’ කළ –“ය. ලං” ”ර”“තතාවෙ“ ව“නාකම ””ය”
“•යන ෙදාළහ” (””. 12,000,000/-) වන අතර, වලං• කාලය 2021 සැ“තැ’බ මස 28
”න ද”වා ”ය –“ය. එය බ’තර“”ල, ෙස’’පාය අ”යර 1, නාග’ක සංවධන අ“කා’ය,
සභාප නමට –ය –“ය.
06. ඉ”’ප’ කර• ලබන ලං” බ’තර“”ල, ”“”පාය, 18 වන මහල, නාග’ක සංවධන, ෙවරළ
සංර”ෂෂණ අප”” බැහැර •“ෙ’ හා “ජා ”’”කම ””බඳ රා අමා“ාංශය අෙක
ෙ”ක’, (තා”ෂ—ක) කායාලය, —ථාවර කැ–න” “ස’පාදන ක“•ව
සභාප
ෙවත 2021 අෙ”” මස 06 වන ”න ෙප.ව. 11.00 ට ෙහ– ඊට “ථම එ”ය –“ය. ““ තැ“
කවරෙ“ ඉහළ ව’ ෙකළවෙ ෙකා”ා’ නාමය සඳහ” කළ –“ය. “මාද • ලැෙබන ලං”
“”ෙ’ප කර• ලැෙ•. ලං” භාර ගැම අවස” •“ම’ සමගම පැ“ණ “න න’කර ඇ
ලං” තබ”න”ෙ” “ෙය–“තය” ඉ”’ෙ““ තා”ෂ—ක ලං” ”වෘත කර• ලැෙ•.
07. —ව ලං” කැඳ•ෙ’ –—•ම 2021 මා“ මස 15 වන ”න ෙප.ව. 10.00 ට බ’තර“”ල,
"ෙස’’පායා - අ”යර 1", නාග’ක සංවධන අ“කා’ය, 9 වන මහල, “වණාගාරෙ“ “
පැවැ’ෙ“. ය—ම ලං” ක”ව” ෙමම –—•ම සඳහා සහභා“ වන ෙලස ද”ව• ලැෙ•. තවද,
වැඩ –’ ප“”ෂාව සඳහා නාග’ක සංවධන අ“කා’ය, ”ාපෘ කළමනාකරණ අංශය,
අ–”ෂ (”ාපෘ - බ—නා“ර පළාත), ”රකථන අංක 011-2877539 ම“” ෙතාර“”
ලබාගත හැක.
08. ලං”ක”ව” ෙත–රා ගැෙ’“ ලං”ක”ෙ” ෙපර කාය සාධනය සහ ”වලතා ත’’වය ’•
ෙලස ඇග•මට ල” කර• ඇත. ”වල ෙලස ඉ• කළ ලං”ක”ව” •” ලං” “—නය •“ම”
සඳහා සලකා බල• ෙනාලැෙ•.
09. ඕනෑම ලං”ව” ස’බ”ධ ”’වැය” සඳහා නාග’ක සංවධන අ“කා’ය වග–’ ෙනාදර”.
තවද, ඕනෑම ලං”ව” ””ගැම ෙහ– “”ෙ’ප •“ෙ’ අ”ය සභාප, ප’ කරන ලද —ථාවර
කැ–න” “ස’පාදන ක“•ෙ“
ස“ය. ෙමම “ස’පාදන ක“•ව “
”රණය අවස” ”රණය ෙ“.
10. වැ•”ර උපෙද— / පැහැ”• •“’ සහ වැඩ –’ ප“”ෂාව සඳහා නාග’ක සංවධන අ“කා’ය,
”ාපෘ කළමනාකරණ අංශය, අ–”ෂ (”ාපෘ - බ—නා“ර පළාත) ෙහ– “ෙය– අ–”ෂ
(”ාපෘ - බ—නා“ර පළාත), ”රකථන අංක 011-2877539 ම“” ඉඩ ලබාගත හැක. ය—ම
ෙවන— •“’ ලං”ක” ”” අ’ස” කළ –“ය.
11. •ය’ ලං”ව” ස’බ”ධව ලං”ක”ට ””ය හැ• ”යද’ ෙහ– අලාභ සඳහා නාග’ක
සංවධන අ“කා’ය වග•ව –“ ෙනාෙ“.
12. පවන
වසංගත ත’’වය, මත ලං” තැ—ෙ’ •” ලබා ගැමට ෙපර ඔබෙ”
පහ”ව සඳහා ක”ණාකර නාග’ක සංවධන අ“කා’ය - “ෙය– අ–”ෂ (“ස’පාදන)
”රකථන අංක 011-3049008, ෆැ”— 011-2874546 අමත”න.

ෙට”ඩ• ’”ම
ලංකා ඛ“ජ ෙත” (”ගත) සං—ථාව (CPC)
2021 ව•ෂය සඳහා ලංකා ඛ“ජ ෙත” (”ගත)
සං—ථාෙ“ (CPC) “ “ාෙ–ය කා•යාල
සඳහා ට• 19 පා“ය ජල ෙබ–ත” Dispenser
(•—ෙප”ස•) එ්කකද සමග සැප•ම, ෙගනැ”
භාර“ම හා නැවත ”රම (Rell)
B/18/2021

ලංකා ඛ“ජ ෙත” ගත සං—ථාෙ“ “ස’පාදන ක“•ෙ“ සභාප ”” 2021
වෂය සඳහා
“ “ාෙ–ය කායාල සඳහා ට 19 ජා“ය ජල ෙබ–ත”
(•—ෙප”ස) ඒකකද සමග සැප•ම, ෙගනැ”’ භාර“ම හා නැවත
”ර•ම  සඳහා, ජාක තරගකා“ ලං”කරණ “’පාදක”” ෙහ– ඔ–”ෙ”
බලයල’ ෙ–ය “ෙය–“ත”” / ඒජ”තව”” ෙව” කැඳව• ලැෙ•.
අ’ලා” ලං”ක”ව”ට, ලං” •”ෙ”ඛන ආප” ෙගව• ෙනාලබන ””ය” එ”
දහසක (”.
) වන “දල” ෙග•ෙම” හා •”ත අය”’පත”
ඉ”’ප’ •“ෙම” අන“”ව ෙකාළඹ 09, ෛව– ඩැ“—ට ද ”වා මාවෙ’
අංක 609 “ 1 වන මහෙ”, ලංකා ඛ“ජ ෙත” (ගත) සං—ථාෙ“, කළමනාක”
(“ස’පාදන හා ගබඩා) කායාලය ෙව” 2021.03.16 වන ”න දවා පැය 09.00
ට පැය 15.00 ද”වා අතර“ර ලබාගත හැ•ය.
ලං” භාර ගැම 2021.03.17 පැය 1400 ට අවස” වන අතර, ලං” එම අවසාන
ෙ“ලාව ඉ”ම— වහාම කළමනාක” (“ස’පාදන හා ගබඩා) කායාලෙ““ ”වෘත
කර• ලැෙ•. ලං”ක”ව” ෙහ– ඔ–”ෙ” බලයල’ “ෙය–“ත”” හට එම ලං”
”වෘත කර• ලබන අව—ථාවට පැ“ණ ”මට අවසර ෙද• ලැෙ•.
ලං”, ඉහත •”නෙ“ කළමනාක” (“ස’පාදන හා ගබඩා) කායාලෙ“ ෙ’ සඳහා
තබා ඇ ෙට”ඩ ෙප”“යට බහා•ම ෙහ– පහත •”නයට •යාප”ං— තැපෑෙල”
එ•ම ෙහ– කළ –“ය.
ලං” •”ෙ”ඛන ෙකාළඹ 09, ෛව– ඩැ“—ට ද ”වා මාවෙ’ අංක 609 “ 01 වන
මහෙ” ලංකා ඛ“ජ ෙත” (ගත) සං—ථාෙ“, කළමනාක” (“ස’පාදන හා ගබඩා)
කායාලෙ““ 2021.03.16 වන ”න පැය 1500 ද”වා ප“”ෂා කර බැ•ය හැ•ය.
අව“ ය’ පැහැ”• කර ගැ’ ෙවෙතා’ පහත සඳහ” වන ”රකථන / ෆැ”— අංක
ම“” ”මසා ලබාගත හැ•ය.
ෙග–ය වසංගත ත’’වය ෙ’“ෙව”, ලං”ක”ව” හට ලංකා
ඛ“ජෙත” (ගත) සං—ථාෙ“
“ ෙව• අඩ”ය වන
ෙව” ලං” •”ෙ”ඛන බාගත කර ගත හැ•වන අතර, ’ය—ම ෙග
මහජන බැංෙ“ (ධාන කා•යාලයෙ“) ඇ“ ලංකා ඛ“ජ ෙත” (”“ගත)
සං—ථාෙ“ ““ අංක : 004100110208633 දරන ““මට බැර •“ෙම” ෙග”ය
හැ• වන අතර, ක”ණාකර ලං” සමග බැං ෙග– ල”පෙ’ “” ”ටපත ද අමණා
ඉ”’ප’ කර• මැන”.
සභාප,
ෙදපා•තෙ’”“ “ස’පාදන ක“•ව බාෙ•,
කළමනාක” (“ස’පාදන හා ගබඩා)
ලංකා ඛ“ජ ෙත” (”ගත) සං—ථාව,01 වන මහල, අංක 609,
ෛව– ඩැ“—ට• ද ’”වා මාවත, ෙකාළඹ 09.
”රකථන : 5455330, ෆැ”— : 5455424

සභාප,
පකරන ලද —ථාවර කැ–න” “ස’පාදන ක“•ව
නාග’ක සංව•ධන, ෙවරළ සංර”ෂණ, අප බැහැරම සහ
“ජා ප”–තා කට–“ රා අමා“ාංශය,
17 වන මහල, "”“”පාය", බතර“”ල.

“ස’පාදන ”•ම

”වර අමා“ාංශය
”’“” ම”, ”ය ම’• හා ඉ—ස ඇ“ “ම, ”වර වරාය සංව•ධන,
බ“”න ”වර කට–“ හා ම’• අපනයන රා’ අමා“ාංශය

උ“” මැද පළා’ ෙසෟ ෙ—වා ෙදපා•තෙ“ව

– ලංකා ජාක ජල• වගා සංවධන අ“කා’ය

උ“” මැද පළා’ ෙසෟ ෙ—වා ෙදපාතෙ’”“ෙ“ පහත ’”ෙවන ”ාපෘය සඳහා උ“” මැද පළා’ ෙසෟ ෙ—වා
ෙදපාතෙ’”“ “ස’පාදන ක“•ෙ“ සභාප වන මා ”” 2021.03.10 ”න ෙප.ව. 10.00 ද”වා ”””ක’ල’
සැප–’ක”ව”ෙග” ““ තබන ලද ලං”ප’ භාරග• ලැෙ•.
”ලා“ය

ාපෘය

ලං”ප ගා—“ව
(”.)

”න 105 ” වලං• ලං” ඇප
බැ“’කරෙ“ ව“නාකම (”.)

ෙ“ය ෙසෟ
ෙ—වා අමා“ාංශය

2021 වෂය සඳහා උ“” මැද පළා’ ෙසෟ ෙ—වා
ෙදපාතෙ’”“ෙ“ ”නඛ ව”කරණ වැඩසටහන

2,000.00

30,000.00

02. ලං”ක” ප’ ෛව– සභාෙ“ •යාප”ං— ෛව–වරෙය— ”ය –“ය.
03. ”””ක’ ස–රාලන අසා“ ෙ”ඛනගත ෙනා— ලං”ක”ව” ආප” ෙනාෙගවන ලං”ප’ ගා—“ව උ“” මැද පළා’
ෙසෟ ෙ—වා අ–”ෂ ෙවත ෙග•ෙම” ප” “ස’පාදන •ය•ය”• අ•රාධ–ර, උ“” මැද පළා’ ෙසෟ ෙ—වා
අ–”ෂ කායාලෙය” 2021.02.22 ”න ට 2021.03.09 ”න ද”වා කායාල ෙ“ලාව” (ෙප.ව. 9.00 ට ප.ව. 3.00
ද”වා) “ළ“ ලබාගත හැ• අතර, එ““ ගා—“ ෙග•ෙම” ෙතාරව අ—ළ “ස’පාදන •ය•ය”• ප“”ෂා කර බැ•ය
හැක. (වැ•”ර ෙතාර“” 025-2050718 / 025-2223790 අංකය”ට ඇම”ෙම” ලබාගත හැ•ය.
04. ලං” ෙකා”ෙ– වලට අ•’ලව ”“ම’ ප’” ස’—ණ කරන ලද ලං” •ය”• 2021.03.10 ”න ෙප.ව. 10.00 ට
ෙපර ලැෙබන ෙ— සභාප, පළා’ ෙසෟ ෙ—වා අ–”ෂ, පළා’ ෙසෟ ෙ—වා ෙදපාතෙ’”“ව, බ–ඩාරනායක
මාවත, අ•රාධ–ර යන •”නයට •යාප”ං— තැපෑෙල” එ•ම ෙහ– පළා’ ෙසෟ ෙ—වා අ–”ෂ කායාලෙ“ ““’
අංශෙ“ තබා ඇ “ස’පාදන ෙප”“යට අ” ෙගන”’ බහාම ”කළ හැ•ය.
05. ලං” ”ටප’ ෙදක•” ස’—ණ කළ–“ අතර, “” ”ටපත හා අ• ”ටපත ෙලස ෙව” ෙව” වශෙය” ෙවන ෙවනම
•” කවරවල බහා එම •” කවර ෙදක නැවත එ” කවරයක බහාම කළ –“ය. •” කවරෙ“ "උ“” මැද පළාත
ෙසෟ“ ෙ—වා ෙදපා•තෙ’”“ව, ”නඛ ව”කරණ වැඩසටහන - 2021" ය•ෙව” ෙව” ෙව”ව සටහ” කර
ඉ”’ප’ කළ –“ය.
06. 2021.03.10 ”න ෙප.ව. 10.00 ට ලං” •ය”•ප’ භාරගැම අවස” කළ වහාම, ඒවා ”වෘත කර• ලබන අතර, එම
අව—ථාවට ලං”ක”ව”ට ෙහ– ඔ–”ෙ” බලයල’ “ෙය–“තය”ට ෙහ– සහභා“ ”ය හැක.
07. ලං” ඇප බැ“’කරය මහ බැං—ෙ“ •යාප”ං— ””ග’ වා—ජ බැං—ව•” ලබාග’ 2021.03.10 ”න ට ”න 105 ”
(2021.03.10 ට 2021.06.23 ද”වා) වලං• බැං— ඇපකරය” ම“” ෙහ– පළා’ ෙසෟ ෙ—වා අ–”ෂ කායාලෙ“
අ—ළ “දල තැ”ප’ කර ලබාග’ ’”පත” ම“” ඉ”’ප’ කළ –“ය.
08. ෙමම “ස’පාදනය ””බඳ පළා’ ෙසෟ ෙ—වා ෙදපාතෙ’”“ “ස’පාදන ක“•ෙ“ ”රණය අවසාන ”රණය ෙ“.
සභාප“,
පළා’ ෙසෟ ෙ—වා අ–”ෂ,
පළා’ ෙසෟ ෙ—වා ෙදපා•තෙ“, උ. මැ. ප.
බඩාරනායක මාවත, අරාධ–ර.
2021.02.18

ලං” සඳහා අැරම

“ස’පාදන ”•ම
1.

– ලංකා ජාක ජල”• වගා සංවධන අ“කා’ෙ“ ෙදපාතෙ’”“ “ස’පාදන ක“• (””) “ සභාප ”” පහත සඳහ” භා–ඩ “ස’පාදනය
සඳහා ”””ක’ල’ ලං”ක”ව”ෙග” ““ තැ“ ලං”ප’ කැඳව• ලැෙ•.

ෙකා”–ා අංකය හා නම

NQ/DPC/2021/NCB/G/01
ෙපා•”
“ස’පාදනය (“” අව“තාවය - 10,925 kg)

ලං” ආර”ෂණය
( ලංකා ”.)

50,000.00
121 ”න
(08.07.2021)

නැවත
ෙනාෙගවන
ලං”ප
ව“නාකම (
ලංකා ”.)
2,500.00

ලං”ප “—
•“ෙ’ අවස”
”නය හා ෙ“ලාව

ලං”ප
භාරග”නා අවස”
”නය හා ෙ“ලාව

09.03.2021
”න 3.00 pm

10.03.2021
”න 2.00 p.m

NQ/DPC/2021/NCB/G/03
ම’• අ’ජනන “යාකාරක’ සඳහා ෙහ–ෙම–න “ස’පාදනය
70,000.00
121 ”න
(08.07.2021)

3,000.00

09.03.2021
”න 3.00 pm

10.03.2021
”න 2.00 p.m

NQ/DPC/2021/NCB/G/04
Trichlorfon “ස’පාදනය
(“” අව“තාවය - 456 kg)

70,000.00
121 ”න
(08.07.2021)

3,000.00

09.03.2021
”න 3.00 pm

10.03.2021
”න 2.00 p.m

NQ/DPC/2021/NCB/G/05
Bleaching Powder “ස’පාදනය
(“” අව“තාවය - 16,500 kg)

30,000.00
121 ”න
(08.07.2021)

2,500.00

09.03.2021
”න 3.00 pm

10.03.2021
”න 2.00 p.m

2. ”””ක’ල’ ලං”ක”ව”ට වැ•”ර ෙතාර“”
“ල ෙව• අඩ”ය වන
සභාප“,
ෙදපා•තෙ“ “සපාදන ක•ව - ””,
 ලංකා ජා“ක ජල”• වගා සංව•ධන අ“කාය,
41/1, නව පා••ෙ“ පාර, පැලව’ත, බ’තර“”ල.
23.02.2021

ෙව” ලබාගත හැ•ය.

