
ලංසු කැඳවීමයි 

 

 

සී/ස. ගුවන් ත ොටුපළ හා ගුවන් තසේවා (ශ්රී ලංකා) (පුද්ගලික) සමාගම 

ලංසු අංක: 037/T/2020  

පිට  වැට මායිමට ඇතුළතින් පිහිටි මාර්ගය වැඩි දියුණු කිරීම - මත් ල රාජපක්ෂ ජා යන් ර 

ගුවන් ත ොටුපළ, පියවර 1, මත් ල. 

 

සී/ස. ගුවන් ත ොටුපළ හා ගුවන් තසේවා (ශ්රී ලංකා) (පුද්ගලික) සමාගතේ,  සභාපති විසින් මත්තල රාජපක්ෂ 

ජාතයන්තර ුවනන් ොත ුපපො හි (පියනර 1), පිට  වැට මායිමට ඇතුළතින් පිහිටි මාර්ගය වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා 

මුද්රා තූ ල ල ු, ුදුුකම්ලත් ොයෝග්යතා ූර්ණ  ල ුකරුනන්ොග්න් ොමයින් කූඳනනු ලූොේ. 

ොමහි ඉදිකිරීම් නූඩ නලට අඩ ුව නනුොේ (ද  නශොයන්)  කිොලෝ මීටර 4 දිග්  මා්ණග්ය (ද  නශොයන්) මීටර 3.5 ක් 

ප ල නන පරිදි, නූට මායිොම් ඇති පිවිුම් මා්ණග්ය ඉදි කිරීම නන අතර, එහි එක් පසක මීටර 0.75 බූගින් මා්ණග්ය 

ොදපස, පස් සහිත තීරුනක් නනොසේ සූකසිය යුතුයි. එම මා්ණග්ොේ නන ොබෝක්කු 06 ක් ස්ථාන ග්ත කරමින් තූනිය 

යුතු අතර,  එම සියලුම ඉදිකිරීම් සඳහා අනශය  ඉදිකිරීම් ද්රනයය සහ කම්කරු ්රමය සපයා ග්නිමින්, අදා  පිරිවිතර 

අනුන, ප්රමා  සමීක්ෂ  ප්රොේ සඳහන් පරිදි හා අදා  ඉ ිනොන්රු සූලුම් අනුන ඉදි කිරීම් සිදුක  යුතුො.. 

ස්ථානය: මත් ල රාජපක්ෂ ජා යන් ර ගුවන් ත ොටුපළ, මත් ල. 

ොමම ොක න්්රාත්තුො. කාල පරිඡේොයදය දින 540 කි. 

ල ු පනත්නා ොග්න යනු ලබන්ොන් ජාතික තරඟකාරී ල ු ඉදිරිපත් කිරීොම් පටිපාටියකට අනුන ො.. 

ොමම ොක න්්රාත්තුන ප්රදානය කිරීම සිදු කරනු ලබන්ොන් ොයෝග්යතා ූර්ණ  ල ුකරුනන්ට නන අතර, ොමම 

ආයතනොේ මීට ොපර අසාධුග්ත ොක න්්රාත් නාම ලූයිස්තුො. නම අඩ ුව ොන  අ අොයකු / ආයතනයක් විය යුතුයි. 

තනද ොමම ල ුකරුනන් ඉදිකිරීම් ක්ණමාන්ත ස න්ණධන අධිකරිොේ (CIDA)  C4 තහෝ C3  තරේණියකයක (මහාමාර්ග 

ඉදිකිරීම සඳහා) ලියාපදි චි වූ අදා  මාදිලිොේ ඉදිකිරීම් කටයුතු පිළිබඳ ප පුරුද්දක් ඇති ොක න්්රාත් කරුනන් විය 

යුතුයි. 

ොම් පිළිබඳන උනන්දුනක් දක්නන ල ුකරුනන්ට 2021.10.05 සිට 2021.11.09 දින දක්නා ඕනෑම රාජකාරී දිනයක 

ොප.න. 09.00 සිට ප.න. 03.00 දක්නා කාලය තු , කුපනායක, බණ්ඩාරනායක ජාතයන්තර ුවනන් ොත ුපප හි,  

සී/ස. ුවනන් ොත ුපප  හා ුවනන් ොසේනා (ශ්රී ල කා) (පුද්ග්ලික) සමාග්ොම්, සූපයුම් දාම ක මනාකර  අ ශොේ, 

අ ක 01, ප්රසම්පාදන කමිුපො., සභාපති ොනත ලිඛ්ත ඉල්ලීමක් ඉදිරිපත් කිරීොමන් හා ලංසු වශතයන් ආපසු 

තනොතගවනු ලබන රුපියල් 18,000/- ක් (දහ අට දාහක් පමණී) මුදලින් ොග්වීොමන් සකස ්කරන ලද එකී සම්ූර්ණ  

ල ු  ලිපි ොල්ඛන කට්ටලයක් මිලදී ග්ත හූක.   

ල ු ුරැකුම් ොනනුොනන් ල ුකරුනන්, එක් ල ුනක් සඳහා එම ල ු ලිපි ොල්ඛන නල සඳහන් ආයතනයකින් 

නිකුත් කරන ලද දසලක්ෂයක්  (රු. 1,000,000/- පමණී) මුදලින් ොහෝ ල ු ොත රතුරු ොල්ඛනොේ සඳහන් පරිදි 

පිළිග්ත් ආයතනයකින් ලබාග්ත් ඉල්ලුම ම  වූ ලංසු බැඳුේකරයක් සමග් එකී ල ු ඉදිරිපත් ක  යුතුො.. 

 



 

2021 ඔක්ත ෝේබර් මස 26 වැනිදා දින තප.ව. 10.30 ට මත් ල රාජපක්ෂ ජා යන් ර ගුවන් ත ොටුපතළේ, 

ඉංජිතන්රු කාර්යාලතේදී පූනූත්ොනන ූර්ණන ල ුකර  රැස්වීමට සහභාගි නන ොලස සියලුම ල ුකරුනන්ට හා 

ඔ අන්ොේ බලයලත් නිොයෝිනතයින්ට ොමයින් ආරාධනා කරනු ලූොේ. 

සම්ූර්ණ  කරන ලද ල ු, පිටපතක් ද සහිතන 2021 තනොවැේබර් මස 10 වන දින ප.ව. 2.00 ට ොපර ලූොබන ොසේ 

අතින් ොග්නවිත් ොහෝ ලියාපදි චි තූපෑොලන් කුපනායක, බණ්ඩාරනායක  ජාතයන්තර ුවනන් ොත ුපපො ේ, සී/ස. 

ුවනන් ොත ුපප  හා ුවනන් ොසේනා (ශ්රී ල කා) (පුද්ග්ලික) සමාග්ොම්, සූපයුම් දාම ක මනාකර  අ ශොේ, අ ක 01, 

ප්රසම්පාදන කමිුපො., සභාපති ොනත ලූබීමට සූලූසව්ිය යුතුයි. ප්රමාදවී ලැතබන ලංසු ප්රතික්තෂේප කරනු ලැත.. 

එදින එකී ො.ලානට ල ු භාර ග්ූනීම අනසන් වූ විග්ස ල ුකරුනන් ොහෝ ඔ අන්ොේ බලයලත් නිොයෝිනතයින් 

ඉදිරිපිට එකී ල ු විනෘත කරනු ලූොේ. 

ල ුකරුනන් හට,  ොම් පිළිබඳන නූඩි විස්තර කුපනායක, බණ්ඩාරනායක ජාතයන්තර ුවනන් ොත ුපපො ේ, සී/ස. 

ුවනන් ොත ුපප  හා ුවනන් ොසේනා (ශ්රී ල කා) (පුද්ග්ලික) සමාග්ොම්, සිවිල් ඉ ිනොන්රු (සූලුම් හා නි්ණමා  ) 

අ ශොේ, අ ශ ප්රධානී ොනතින් දුරකථන අ ක 011-2263500 / 047-2031092 හා ෆූක්ස් අ ක 011-2251356 

ඔස්ොසේ ලබාග්ත හූක. 

 

සභාපති 

සී/ස. ුවනන් ොත ුපප  හා ුවනන් ොසේනා (ශ්රී ල කා) (පුද්ග්ලික) සමාග්ම,  

බණ්ඩාරනායක ජාතයන්තර ුවනන් ොත ුපප , 

කුපනායක. 

 

 

 


