,xiq le`oùuhs
Wiia wOHdmk yd uydud¾. wud;HdxYh

ශ්රී ලංකා ස ලංරගමුව úYajúoHd,h
න  ලංගුොඩනැගිලි ලංරාකීර්ණය, ලං ය ාසික  ලංිද්යසපීඨය, ලංII wදිshr- I fldgi
රැකසුම් කිරීම ලංාස ලංඉදිකිරීම,ශ්රී ලංකා ස ලංරගමුව  ලංිදවව ිද්යසකය
(ග ොන්ත්රසත් අ ලංකා  ලං- ලංSU/CWP/01/133)
^1&

න  ලං ගුොඩනැගිලි ලං රාකීර්ණය, ය ාසික  ලං ිද්යසපීඨය, ලං II wදිshr- I fldgi රැකසුම් ලං කිරීම ලං ාස ලං
ඉදිකිරීම i`oyd fhda.H yd iqÿiqlï ,;a ,xiqlrejkaf.ka ශ්රී ලංකා ස ලංරගමුව úYajúoHd,fha
Wml=,m;s fjkqfjka wud;H uKav, m%iïmdok lñgq iNdm;s úiska ñ, .Kka le`ojkq
,efí' fhdacs; jHdmD;sfha ie,iqï lr boslsrSu i`oyd jq jHdmD;s weia;fïka;=j remsh,a ලං
ñ,shk 475ls ^VAT rys;&' fldka;%d;a ld,iSudj udi 30 ls (දින ලං913)'

^2&

cd;sl ;rÕldrs ñ,.KනA l%uh wනqj 04.07.2017 Èk leìkÜ wkque;sh m%ldrj, ie,iqï
lsÍu yd b`ÈlsÍu l%uh (Design & Build/Turnkey) wkqj ,xiq le`ojkq ,efí'

^3&

fï i`oyd jk ,xiq m;%sld 2018 පෙබරවාරි 22 isg 2018 මාර්තු 07 olajd fm'j' 9'00 isg m'j'
3'00 olajd ශ්රී ලං කා ස ලං රගමුව úYajúoHd,h" තැපැල් ලං ගපට්ටිය ලං - ලං 2, ලං ගගලිහුල්ඔය, ලං 70140, ලං
,smskfha ගයයෂ්ඨවඨ ලං රා සම ලං ගල්ඛ සධි සික ලං (වකධන ලං ාස ලං රැකසුම් ලං කාවය) ld¾hd,fhaoS ñ,oS .;
yelsh' tA i`oyd wdmiq fkdf.jk re'60"000$= l uqo,la fuu úYajúoHd,fha irma fj;
f.úh hq;h
= '

^4&

fldka;%d;a;=j m%odkh lsrSu i`oyd iqÿiqlï ,eîug ,xiqlre f.dvke`.s,s boslsrSu ms<sn`o
CIDA-C2 fyda by< ,shdmosxÑh yd ලං රැකසුම් ලං කිරීම ලං ාස ලං ඉදිකිරීම i`oyd පළපුරුද්් imqrd ;sìh
hq;=h'

^5&

uqo,a f.ùulska f;drj ,xiq m;%sld mrSlaId lsrSu yd jeä úia;r ශ්රී ලංකා ස ලංරගමුව úYaj
úoHd,fha ගයයෂ්ඨවඨ ලංරා සම ලංගල්ඛ සධි සික ලං(වකධන ලංාස ලංරැකසුම් ලංකාවය) ලංfj;ska ,nd .; yelsh
^Tel- 045-2280031&'

^6&

bosrsm;a lrkq ,nk ,xiqj 2018 ඔක්ප ෝබර් 02 olajd j,x.= úh hq;h
= '

^7&

ish`M ,xiq m;%sld iu`. 2018 ඔක්ප ෝබර් 30 olajd j,x.= re'5"600"000/= l jákdlulska
hq;a ශ්රී ලං කා ස ලං රගමුව úYajúoHd,fha Wml=,m;s fjkqfjka Y%S ,xld uynexl=j wkqu;
jdKsc nexl=jlska fyda boslsrSï wdrlaIK wruqof,ka (CGF) ,nd.;a “ඉල්ලුිදට ලං ගුවීම් ලං
මන” (on demand) රා “fldkafoais úrys; ” (unconditional) ,xiq wemlrhla bosrsm;a
l< hq;h
= '

^8&

mq¾j ,xiq /iaùu 2018 මාර්තු 08 osk fm'j' 10'00 g ශ්රී ලං කා ස ලං රගමුව
ගගලිහුල්ඔය, ලංිදවව ිද්යසක ලංකපලපකප ක ලං සර්යසකගද ලං meje;a fõ'

^9&

uqød ;nk ,o ,xiq m;%sld wOHlaI ^m%iïmdok& Wiia wOHdmk wxYh" Wiia wOHdmk yd
uydud¾. wud;HdxYh" wxl 18" fjdaâ fmfoi" fld<U 7" ld¾hd,fha ;nd we;s fgkav¾
fmÜáhg nyd,Sug lghq;= l,hq;= fõ'

úYajúoHd,h" ලං

^10&

2018 uehs 08 osk fm'j' 11'00 olajd ,xiq m;%sld Ndr.kakd w;r bka wk;=rej jydu ,xiq
újD; lrkq ,efí' ,xiqlrejkag fyda Tjqkaf.a n,h,;a ksfhdacs;hkag ,xiq újD; lsrSfï
wjia:djg iyNd.s úh yelsh'

Wml=,m;s
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