සංවර්ධන උපාය මාර්ග හා ජාත්යන්තත් ෙවඳ මමාත්යංශය
ශ්රී කං ා ෝෙයනජන මඩලයකය
මික ගණන්ත

ැ විම

ශ්රී කං ා ෝෙයනජන මඩලයකයඅ මය ක ෙ ඹඳ 01 ශ්රීම ක රාෙ ඹන්ත ජයලකක

මාවෙ ක මං

1

ද ණ ස්ථානෙේ පිහිටි මහල් ෙගඹයනැගිල්ෙකහි ඇලක ෙරදුම් (Partitions) විකිණීම.
ප්රසම්පාදන මං ය BOI/TS/HO/2017/01/05.003
1. ශ්රී ලංකා ආය ෝජන මණ්ඩල ට අ ත් යකොළඹ 01 ශ්රීමත් බාය ොන් ජ තිලක මාවයත් අංක 14 ද ණ ස්ථානයේ
පිහිටි මහල් ය ොඩනැගිල්යලහි ඇති යබදුම් (Partitions) විකිණීම සඳහා යදපාර්තයම්න්තු ප්රසම්පාදන කිටුවය
සභාපති විසින් මුද්රා තබන ලද ිටල ණන් කැඳව ලැයේ.
2. ඉහත ප්රසම්පාදන සඳහා ජාතික ත කකාී  ප්රසම්පාදන ්රි ාවය  අ

මන ක

ලැයේ.

3. යම් පිළිබඳව විස්ත පත්රිකා යකොළඹ 01, යලෝක යවළඳ මධ්යස්ථානයේ, බටහි ුළුණයණ්, 5වන මහයල් පිහිටි
ශ්රී ලංකා ආය ෝජන මණ්ඩලයේ කාර්ිටක යසාවා යදපාර්තයම්න්තුයවන්, සතියේ සාමානය වැඩක න ින න්
හිදී යප.ව. 09.00 සහ ප.ව. 04.00 අත කාලයේ දී ආපසු යනොය වන රු.500.00 ක මුදලක් සහ අදාල වැට්
මුදල 8 වන මහයල්, මුදල් යදපාර්තයම්න්තුය මුදල් අ කැිට යවත ය වා ුළවිතාන්සි ඉිරිපත් කිී යමන් ලබා
ත හැක. වැඩි විස්ත අවශ්ය නම් ියය ෝජය අධ්යක් (කාර්ිටක යසාවා) දු කතන අංක 011 2432549 යහෝ
011 2427276 මගින් යහෝ ෆැක්ස් අංක 011 2441826 මගින් ලබා ත හැක.
4. සම්පූර්ණ ක මුද්රා තබන ලද ලංසු සභාපති, යදපාර්තයම්න්තු ප්රසම්පාදන කිටුවව, අධ්යක් (කාර්ිටක යසාවා)
භායර්, කාර්ිටක යසාවා යදපාර්තයම්න්තුව, ශ්රී ලංකා ආය ෝජන මණ්ඩල , 5 වන මහල, බටහි ුළුණණ, යලෝක
යවළඳ මධ්යස්ථාන , ඇ්ලලන් තතු ්ර , යකොළඹ 01 න ය පින ට 2017 ජුිය 16 ින ප.ව. 2.30 ට යහෝ ඊට
යප ලැයබන පරිි ය  ාපිංචි තැපෑයලන් එවීමට යහෝ පැිටණ භා දීමට කටයුතු කළ යුතු . ිය ිටත කාල ට
යහෝ එ ට යප ලැබී ඇති ලංසු කාල අවසන් වූ වහාම විවෘත ක
ලැයේ. එම අවස්ථාවට ලංසු ඉිරිපත්
කළ පාර්ශ්ව න්ට යහෝ ඔවුන්යේ ියය ෝජිත න්ට සහභාගී වි හැකි .
5. ඉිරිපත් ක

ලබන ලංසු 2017 ජුිය 16 ින සිට ින 91 ක් වලංගු වි යුතු .

6. ඉිරිපත් ක
ලබන සෑම ලංසුවක් සම ම ලංසු සු ක්ෂිතතාව යලස ලංසු වටිනාකිටන් 5% ක ඇප
තැන්පතුවක් මුදය න් තැබි යුතු අත එ ින 120 කට වලංගුව පැවති යුතු .
7. අදාල භාණ්ඩ පී ක් ා කිී ම සතියේ සාමානය වැඩ ක න ිනවල, 2017 ජුිය 15 ින දක්වා යප.ව. 8.30 සිට
ප.ව. 4.30 දක්වා ශ්රී ලංකා ආය ෝජන මණ්ඩලයේ, කාර්ිටක යසාවා යදපාර්තයම්න්තුය , ියය ෝජය අධ්යක්
(කාර්ිටක යසාවා) ඉහත අංක 3 වන යේදයේ සඳහන් ක න ලද දු කතන අංක මගින් අමතා පැිටණ පී ක් ා
කල හැක.
8. යතෝ ා
ලබන පාර්ශ්ව න් විසින් අදාල සි ලු ද්රවය අවස ලබාදුන් ින සිට ින 30 ක් ඇතුලත වවා තබා
ඇති භූිටය න් සම්පූර්ණය න් ඉවත් ක ත යුතු .
සභාපති
ශ්රී කං ා ෝෙයනජන මඩලයකය

