
වෙබ්  දැන්වීම 

 

 ධීවර අමාත්යංශය  

ජාතික ජලජ සම්පත් පර්යේෂණ හා සංවර්ධන 

නියයෝජිත්ායත්නයේ ප්රධාන කාර්යාලයේ 

ය ෝජනාගාරය පවත්වා යගන යාම සදහා මිල ගණන් 

කැදවීම. 

ජාතික ජලජ සම්පත් පර්වේෂණ හා සංෙර්දන නිවයෝජිතායතනවේ ප්රධාන කාර්යාලවේ 

පිහිටි ව ෝජනාගාරය පහත සදහන්ව වකාන්වවේසි හා නියමයන්ව යටවත් පෙත්ොවගන යාම 

සදහා ලංසු කැදෙනු ලැවබ්. 

01. ප්රසම්පාදන අයදුම්පත් ගාස්තු ෙශවයන්ව එක් එක් අයදුම්පත් සදහා ආපසු 

වනාවගෙනු ලබන රු:1000.00 මුදලක් 2023.03.23 සිට 2023.04.10 දින වප.ෙ. 9.00 සිට 

ප.ෙ 3.00 දක්ො කාලය ුළදී, අධයක්ෂ ජනරාල් /නාරා නමින්ව කාක දුපත 

මට්ටක්ුලිය.වකාළඔ-15, පිහිටි ප්රධාන කාර්යාලවේ මුදල් අංශ ය වෙත වගො ලබා 

ගත් රිසිට්පත මිලදී ගැනුම් හා සැපයුම් ඒකකය වෙත ඉදිරිපත් කිරිවමන්ව ප්රසම්පාදන 

අයදුම්පත් ලබා ගත හැකිය. 

02. ආපනශාලා පෙත්ොවගන යාමට අෙශය විදුලිය , ජලය , ගෑස්ත ආපනශාලාෙට අෙශය 

ගෘහ  ාණ්ඩ, විදුලි අල්මාරි, මුළුතැන්වවගයි උපකරණ සහ පිගන්ව  ාණ්ඩ ආයතනය 

විසින්ව සපයනු ලැවබ්. 

03. පිළිගත් ොණිජ බැංුෙකින්ව ලබාගත් ලංසු බැදුම්කරයක් වහෝ අධයක්ෂක 

ජනරාල්/නාරා නමින්ව  ප්රධාන කාර්යාලවේ මුදල් අංශය වෙත වගො ලබා ගත් 

රිසිට්පත් ප්රසම්පාදන වල්ඛණ සමග ඉදිරිපත් කළ යුු වේ.  

I) ව ෝජනාගාරය පෙත්ොවගන යාවම්දී ගිවිසුම සඳහා තැබිය යුු ඇප මුදල 

රු:100,000.00 කි.       වස්තොෙන්ව නිසි පරිදි ඉටු කරන බෙට වමම ගිවිසුම අත්සන්ව කරන 

දිනවේදීම ඉහත මුදල ඇප තැබිය යුුය. 

II) ලංසු ඉදිරිපත් කිරීවම්දී රු:5,000.00 ක ලංසු ඇපකරයක් තැබිය යුුය. යම් වහයකින්ව 

ලංසුෙ පිළිගැනීවමන්ව පසු ව ෝජනාගාරය පෙත්ොවගන යාම ප්රතික්වේප කවේ නම් , 

ඉහත මුදල නාරා ආයතනය සු වේ. 

04. ලංසු ඉදිරිපත් කරන ආයතන විසින්ව සපයන අයදුම්පත,එනම් මුල් පිටපත හා අනු 

පිටපත වෙන්ව වෙන්වෙ  කෙරෙල බහා මුද්රා තබා එම යුගලය එක් කෙරයක බහා 

කෙරවේ ෙම්පස ඉහළ වකළෙර  ˝ නාරා ප්රධාන කාර්යාලයේ ය ෝජනාගාරය 

පවත්වා යගන යාම සදහා මිල ගණන් කැදවීම - 2023/2024 යෙන්ඩර් යපට්ට් 

අංක - 4 ” යනුවෙන්ව සදහන්ව කළ යුුය. 

05. ලංසු ලබා ගත් ලංසුකරුවන් සදහා යපර දැනුවත් කිරියම් රැස්වවීම 2023.03.31 

යප.ව 10.30 ප්රධාන ශ්රවණාගාරයේදී පැවැත්යේ. 
     

06. ˝ නාරා ප්රධාන කාර්යාලයේ ය ෝජනාගාරය පවත්වා යගන යාම සදහා මිල 

ගණන් කැදවීම-2023/2024 යෙන්ඩර් යපට්ට් අංක -4”වලස නිසි පරිදි සම්ුර්ණ 



වෙබ්  දැන්වීම 

කරන ලද ඔබවේ ලංසු නාරා ප්රධාන කාර්යාලවේ පළමු මහවේ පිහිටි  මුදල් අංශවේ 

තබා ඇති වටන්වඩර් වපට්ට් වෙත  දැමිය යුු වේ. 
 

 
 

07. 2023.04.11 ප.ෙ 1.00ට ලංසු විෙෘත කරනු ලබන අතර, එම අෙස්තථාෙට ලංසුකරුට වහෝ 

ඔහුවේ නිවයෝජිතවයුට සහ ාගි විය හැකිය. 
 

 

         ප්රසම්පාදන කමිටු තීරණය අෙසන්ව තීරණය වේ.  
   

 

 

ස ාපති 

ප්රසම්පාදක මණ්ඩලය 

ජාතික  ජලජ සම්පත් පර්වේෂණ හා සංෙර්ධන නිවයෝජිතායතනය  

කාක දුපත ,මට්ටක්ුලිය 

වකාළඔ-15 

0112-529717/0112-521000. 
 


