ලංසු සඳහා ආරාධනයයි.
ප්රුධාන මාා්යංංශය - උතුරුාැද පළා්
ව්යංාපියේ න නා

:

පො ළොන්නරුව් දීප උයන සංව්ර්ධනය කිරීා ll මදියර.

01. උතුරුමැද පළාත් අමාත්යද ම්ඩලය ිසින්  පත් රන යද ප්ර සම්පපාද රිටුවේ සමභාපති ව මා
ිසින්  ඉහත්ය සමඳහ්  ඉදිකිරී්ප වදාපිති සමඳහා සුදුසුර්පයත් හා ව ෝග්යදත්යා පූර්ණ යංසුරරුව් 
වවති් , මුද්රා ත්ය
යද ිටය ග්යණ්  රැඳව ල යැවේ. ඉංජිව් රු ඇසම්ත්යව්ප් තු වටි ාරම රුපි ල්
ිටලි
100 කි.
02. වමම වදාපිති අ අදාය යංසු ලි ිසලි 2017.07.17 දි ිනඅ 2017.08.07 දි දක්වා සමතිවේ වැල
රන ල ය
දි වය වප.ව.9.00 ිනඅ ප.ව.15.00 දක්වා, උතුරු මැද පළාත් සමභා පරිපාය වග්යොල ැගිලි
සමංකීර්ණ , 5 ව මහවල් සම්ථාපිත්ය ප්ර ධා අමාත්යදාංශයේ වේ වල්ර්ප වවත්ය රු :- 5,000.00 ර ආපසු
ව ොවග්යව වඅ් ලර් ග්යාසම්තුව වග්යවා ය ා ග්යත්ය හැර.
03. සුදුසුර්ප සමහිත්ය යංසුරරුව්  පහත්ය සමදහ්  සුදුසුර්ප ය ාවග්ය

තිබි යුතු .

I.

වරෝ ත්රාාත් ප්ර දා
සමඳහා සුදුසුර්ප යැීමමඅ සමාර්ථර යංසුරරුවා අසමාදු වල්ඛණග්යත්ය
ව ොවු අව කු සමහ වග්යොල ැගිලි ඉදිකිරී්ප සමඳහා ඉදිකිරී්ප රර්මා් ත්ය සමංවර්ධ
අධිරාරිවේ (CIDA/ICTAD) වේකණිගතග්යත්ය කිරී්ප අවත් C 4 වහෝ ඉ්  ඉහළ වේකණිගත ර
හා NCCASL ආ ත්ය වේ වග්යොල ැගිලි ඉදිකිරී්ප සම්ප ් ධව ලි ාපදිංචි වී තිබි යුතු .

II.

පසුගි වසමන 05 තුය ිනදු රන යද ඉදිකිරී්ප වටි ාරව්ප සමාමා ද අග්ය අවම වශයේ ව ් 
රුපි ල් ිටලි
120 ක් ිස යුතු .

III.

ප්ර ධා ඉදිකිරී්ප වරෝ ත්රාාත්රරු වයසම පසුගි වසමන 05 තුය වමම ඉදිකිරී්ප වය සමමා
වහෝ සමංකීර්ණත්වව ්  රුපි ල් ිටලි
100 කි්  යුත් එක් වැලක් පිළි ඳව වහෝ
පයපුරුද්ද ය ා තිබි යුතු .

04. ව්ප සමදහා වැඩි ිසසම්ත්යන අවශයේ ද ව් ව්  ්ප වල්ර්ප, ප්ර ධා අමාත්යදාංශයේ  , උතුරු මැද පළාත්ය
වවති්  ය ා ග්යත්ය හැර. ( දුනරථ අංර 025 – 2236428, 025 - 2235332)
05. යංසු ලි ිසලි ග්යාසම්තු වග්යවීමකි්  වත්යොනව එම රාර් ායවේදී පරික්ෂා රනවා ග්යත්ය හැර.
06. 2017.12.30 දි

දක්වා යංසු වයංගු ිස යුතු .

07. ින ළුම යංසුරරුව්  ශ්රීව යංරා මහ ැංකුව අවත් පවති ල්යද ආ ත්ය කි්  රුපි ල්
1,800,000.00 ක් වටි ා යංසු සුනක්ෂණ ක් යංසු ිසවිත්ය රන දි ිනඅ දි 119 රඅ වයංගු ව වසමක
ඉදිරිපත් රය යුතු .
08. සම්පපූර්ණ රන යද යංසු පත් මුල් පිඅපත්ය හා අ ල පිඅපත්ය වව්  වව් ව රවන වය හා එම රවන
වදර ැවත්ය එක් රවන ර හා ල්ද්රා ත්ය ා ප්ර ධා වල්ර්ප/සමභාපති, අමාත්යද ම්ඩලය ිසින්  පත්
රන යද ප්ර සම්පපාද රිටුව, ප්ර ධා වල්ර්ප රාර් ාය , පළාත් සමභා පරිපාය වග්යොල ැගිලි

සමංකීර්ණ , උතුරු මැද පළාත්ය, අ ලනාධපුන
ලිපි අ යැීමමඅ සමැයැසම්වීම වහෝ ප්ර ධා
රාර් ායවේ ත්ය ා ඇති වඅ් ලර් වපට්ටි අ හාලි යුතු .
09. ව ෝජිත්ය වදාපිතිවේ සමැයසු්ප හා ඉදිකිරී්ප රඅයුතු ම ම රය යුතු රාය දි

වල්ර්ප

280 කි.

10. යංසු භාන දීව්ප අවසම්  දි
2017.08.08 වප.ව. 11.00 ව අත්යන යංසු භාන ග්යැනීම අවසම්  වූ
වහාම යංසු ිසවිත්ය රන ල යැවේ. යංසු රරුව් අ වහෝ ඔවු් වේ ය යත් ම ව ෝජිත්ය ් අ වමම
අවසම්ථාවඅ සමහභාගී ිස හැකි .
11. වමම ප්ර සම්පපාද
වේ.

සම්ප ් ධව උතුරු මැද පළාත්අමාත්යද ම්ඩලයවේ ීරනණ

එච්.එ්ප.පී. ්ඩලාන,
ප්ර ධා වල්ර්ප/සමභාපති,
අමාත්යද ම්ඩලය ිසින්  පත් රළ ප්ර සම්පපාද රිටුව,
ප්ර ධා වල්ර්ප රාර් ාය ,
උතුරු මැද පයාත්ය.
පළාත් සමභා පරිපාය වග්යොල ැගිලි සමංකීර්ණ ,
හරිසම්ච් ද්ර මාවත්ය, අ ලනාධපුන.
දි : 2017.07.17

අවසම්  ීරනණ

