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ස

දෆන්වීමයි
2018 ලංව ොව ොන් ලංඋත් ස ලංව නුව න් ලං
න්දනද ලං රු න් ලං ඳහද ලංව වෙන ලං මදජ ලං ත් දර්සස ඳහද ලංමික ලංගණන් ලං ැඳවීම
ඳසු ගිය ලවරල මමන් මමලරද උත්වල වමමේ ලන්දනළ කරුලන්මේ ඳශසුල වශළ
අනුරළධපුරය/මිහින්තය අතර විමේ දුම්රිය මවේලයක් ක්රියළත්මක රීමටමද මදඳළතමතමම්න්වල
විසින් වෆසුම් කර ඇත.
ඒ අනුල විමේ දුම්රියක් අනුරළධපුරය/මිහින්තය අතර ජුනි 26, 27 ශළ 28 දින වමන්දි ගමන් ලළර
35ක් (යළම් 35 ශළ ඊම් 35) ධළලනය මකමරන අතර යම් දුම්රිය වහථළනයරීන් අනුරළධපුරය මලත
නිකුත් කරන ද ඕනම ලංගු ප්රමශ ඳ්රයක් මශ අනුරළධපුරය දුම්රිය වහථළනමයන් මනොමිමේ
නිකුත් කරනු විමේ ප්රමශ ඳ්රයක් අතෆති මගිමයකුද එම ප්රමශ ඳ්රය උඳමය ී  කර මගන
අනුරළධපුරය සිද මිහින්තය දක්ලළත් මිහින්තය දුම්රිය වහථළනමයන් මනොමිමේ නිකුත් කරනු
විමේ ප්රමශ ඳ්රයක් අතෆති මගිමයකුද එම ප්රමශ ඳ්රය උඳමය ී  කර මගන මිහින්තය සිද
අනුරළධපුරය දක්ලළත් මමම දුම්රිමයන් ගමන් ක ශෆක.
01. මමම වමළජ වත්කළතමයය වශළ අනුග්රශය දෆක්වීමද අමේක්ළ කරනු බන ආයතනයද
ෆමබන ඳශසුකම්
i. ජුනි 26, 27 ශළ 28 දින වමන්දි අනුරළධපුරය/මිහින්තය අතර ධළලනය මකමරන විමේ
දුම්රිමේ ඔබ ආයතනමේ අනුග්රශය බෆනතම මගින් ප්රදතමනය රීමටම (“...............” ලංවිව ෂ ලං
ව ොව ොන් ලංම්රිය ස). ඊද අමතරල එම දුම්රිමේ මලෂ දෆන්වීම් ප්රදතමනය මකමරයි නම් ඒ
වශළ ගළවහව අය කරනු බන අතර ශ්රී ංකළ දුම්රිය මවේලමේ මලෂ ශළ අමවි කළතමයළය
මලතින් එම මතොරවරු බළගත ශෆක.
ii. මඳොමවොන් වමය මලනුමලන් ධළලනය ලන දුම්රිය කළ වදශන ශළ එම දුම්රිමේ ගමන්
ගන්නළ මී න්ද මනොමිමේ නිකුත් කරනු බන ප්රමශ ඳ්ර මගින් දුම්රිය
මදඳළතමතමම්න්වල ශළ එක්ල ඔබ ආයතනමේ අනුග්රශමයන් අනුරළධපුරය/ මිහින්තය අතර
වත්කළරක දුම්රිය මවේලළලක් ඳෆලෆත්මලන බලද ප්රචාළරයය රීමටම.
iii. මමම විමේ මඳොමවොන් දුම්රිය ශළ අනුග්රශය පිළිබ මී න් දෆනුලත් රීමටමද අතින් ලියන
ද ඳත්රිකළ, මශජන ඇමවම් උඳකරය ලෆනි මළධය මගින් පුුලේ ප්රචාළරයක් බළ ීම.
02. අනුග්රළශක ආයතනය විසින් මදඳළතමතමම්වලද බළ දිය යුව ද
i. මඳොමවොන් උත්වලය මලනුමලන් ධළලනය ලන දුම්රිය කළ වදශන වහිත 1’ x (1.5 - 2)’
ප්රමළයමේ මඳ වදතම 400ක්.
ii. මමම දුම්රිමේ ගමන් ගන්නළ මී න්ද මනොමිමේ නිකුත් රීමටමද 00001 සිද 30000 දක්ලළ
අංක කරන ද ප්රමශ ඳ්ර 30000ක්.
03. අලම ංසුල රු. 1,312,500.00 + ලෆට් 15% = රු. 1,509,375.00රී.
ඉශත වශන් මකොන්මේසි ශළ උඳමදවහ ලද එකඟල මමම ලයළඳිතිය වශළ ඔබ ආයතනය විසින්
අනුග්රශය දෆක්වීමද අමේක්ළ කරයි නම් අනුග්රශය දෆක්වීමද බළමඳොමරොත්ව ලන මි ගයන්
වශන් කර මමම මය ජනළල 2018.05.28 මශ ඊද මඳර මුද්රළ තබළ මළ මලත ෆමබන්නද
වවහලන්මන්නම් මෆනවි.
1

වෆ.යු. - ලෆඩිම මි ගයන් ඉදිරිඳත් කරනු බන ආයතනය මලත මම් වශළ අනුග්රළශය දෆක්වීමද
අලවහථළල ෆමේ.
අලම ංසුල
රු. (ලෆට් රහිත)
විමේ මඳොමවොන්
දුම්රිය - 2018

මගවීමද අමේක්ෂිත මගවීමද අමේක්ෂිත ගළවහවල
ගළවහවල රු. (ලෆට්
රු. (ලෆට් රහිත, අකුමරන්)
රහිත, ඉක්කමමන්)

1,312,500.00

*ඉශතින් ඉදිරිඳත් කරන මි ගයන් වශළ රජය මගින් අයකරනු බන ලෆට් බදු එකව මශ.
ආයතනමේ නම:1....................................................................................................................
ලිපිනය: ..................................................................................................................................
දුරකතන අංකය: .................................................
සෆක්වහ: ................................................
ඊමම්ේ: ................................................................
දිනය: .........................................................

.................................................
අත්වන
තනවර: .......................................
නි මුද්රළල

අලය ලෆඩි විවහතර වදශළ ශ්රී ංකළ දුම්රිය මවේලමේ මලෂ ශළ අමවි කළතමයළය මලතින් බළගත
ශෆක. දුරකතන අංක: 0112421281 (දිගු අංකය 8235) මශ 0112431909 සෆක්වහ: 0112431909
කෂමයළකරු (මලෂ ශළ අමවි)
මලෂ ශළ අමවි අංය
දුම්රිය මූවහථළනය
මකොෂඹ 10
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