ප්රස්පාදන දනන්වීමයි
වනලිගෙගාොලදප්රදගීය සදසවදවද-දසබරෙමුවදාළදත්දසවදව
01. ාහතද සනහ්වද වනඩද විෂසද සනහදද වනලිගෙගාොලද ප්රදගීය සද සවදගේද සවදාතිද විසි්වද 2021.08.09දද
ව දදි දගා.ව.ද11.00දනක්වදදලංසුකරුව්වගේවදමුද්රදදතබ දලනදලංසුදවදරදෙනග්ව.

අනුද
අංකස

වනඩදවිෂසස

1.

පූර්වදළයදවිසදසංවර්ධ සදහදද
දිවදදසුරැකු්පදයධයස්ාද සක්ද
ඉදිකිරීය
ඕා දසකදගහළගබොජු්වහලද
ඉදිකිරීයදහදදවනසිකිළිදාීධතිසක්ද
ඉදිකිරීය
ක්වගීවිහදරදජලදමූලදශ්රසෙද
ෙබඩදදෙනංකිසක්දලබදෙනනීය
වනලිගෙගාොලදප්රදගීය සදසවදද
ගෙොඩ නගිල්ගල්දඉහළදයහළද
ඉදිකිරීය
ානලන්වනක්වනදජලදවයදාිතිසද
අළුත්වනඩිසදදකිරීයදද

2.
3.
4.
5.

නළද
ආාසුද
ආාසුද
ඇස්තග්ප්වතුද ග ොගෙව ද
ගෙවනුද
වනඩද
ගේවඩර්ද
ලබ දලංසුද
වටි දකයද
ෙදස්තුද(රු) බනදු්පකරසද
(රු.මි)
(රු)
9.2
3,500.00
138,000.00

ගකෝවත්රදත්ද
ලිසදාදිංචිද
වටි දකය
C6/C7

7.3

3,500.00

110,000.00

C6/C7

4.5

3,500.00

68,000.00

C7/C8

9

3,500.00

135,000.00

C6/C7

4

3,500.00

59,000.00

C7/C8

02. ගයයදලංසුදකනඳීමයදවිවිතදතරඟකදරීදප්රස්පාදන ද්රිසදදාටිාදටිසදසෙගත්දසිදුකරනුදලබ දඅතර,ද
ගයයද කර්යද්වතසද රු.මි.ද 50ද ෙද වඩදද අඩුද බනවි්වද රදජයද මූලයද ක්රගල් ද අංකද 0422006(II) හදද
0422016(III)ද අනුවද ප්රදගීය සද ප්රමු තදද හදද අනදලද (CIDA) ගශ්රේණිගතෙතද ම්ර තදවසද ාන ්පද කරද
ෙනිමි්වද ගෙොඩ නගිලිද ඉදිකිරී්පද සඳහදද ලංසුකරුවකුද ගතෝරදද ෙනනීයද සිදුකරනුද ලනගේ.ද එයද
ක්රගල් සෙද අනදලවද ාසුවද නිකුත්ද කර ද ලනද රදජයද මූලයද ක්රගල් ද 0322020ද හදද 0322020(I) ද
සඳහ්වදාරිදිදක්රගල් ස්වදනදප්රස්පාදන දකෙුතතුදසඳහදදඅනදලදගේ.
03. 2021.07.22ද දි ද සිෙද 2021.08.05ද දි ද නක්වදද සතිගේද වනඩද කර ද දි ස්වහිද ගා.ව.ද 9.00ද සිෙද
ා.ව.ද 3.00ද නක්වදද ඉහතද සඳහ්වද ාරිදිද ෙදස්තුද ගෙීමගය්වද වනලිගෙගාොලද ප්රදගීය සද සවදද
කදර්සදලගස්වදලංසුදගල් දලබදෙතදහනකිස.
04. සිසළුයද ලංසුකරුව්වද ගයයද කර්යද්වතද සඳහදද ඉහතද සඳහ්වද ලංසුද බනඳු්පකරද වටි දකයෙද
අනදලවද ලංසුබනඳු්පකරද වශගස්වද පිළිෙත්ද වදණිගතජද බනංකුවකි්වද ලබදෙත්ද ලංසුද බනඳු්පකරසක්ද
2021.08.09ද දි ද සිෙද 2021.12.06ද දි ද නක්වදද වලංගුද ව ද ාරිදිද “සවදාති,ද ප්රදගීය සද සවදව,ද
වනලිගෙගාොල”ද ප්රතිලදියසදද ගලසද ්පද කරද ලබදද ෙත්ද ලංසුද බනඳු්පකරසක්ද යගි්වද ගහෝද අනදලද
කර්යද්වතසද මි්වද ලංසුද සුරක්ෂණද මුනලද ගලසද ප්රදගීය සද සවදගේද අනදලද මුනල්දතන්වාත්ද කරද
ලබදෙත්දරිසිට්ාතදලංසුදගල් දසයෙදඉදිරිාත්දකලදුතතුස.

05. ගයයදකර්යද්වතසදපිළිබඳදවිස්තරදවනලිගෙගාොලදප්රදගීය සදසවදවදගවතදානමිණදගහෝදදුරකා ද
අංකද 045-2270410ද ගවති්වද කදර්සදලද ගේලදව්වද තුලදීද ලබදද ෙතද හනකිස.ද අවශයසද අගසකුෙද
සතිගේදවනඩකර දදි ස්වහිදීදග ොමිගල්දලංසුදගල් දාරීක්ෂදකරදබනලිසදහනකිස.
06. ලංසුද ගල් ණද වලද මුල්ද පිොත්ද අනුපිොත්,ද ගව ද ගව යද කවරවලද බහදද එක්ද එක්ද කවරගේද
ඉහළදව්පදගකළවගර්දමුල්දපිොතදඅනුදපිොතදගලසදසඳහ්වදකර,දමුද්රදදතබ දලනදකවරදගනකයද
එක්ද කවරසකද බහදද එහිද ඉහළද ව්පද ගකළවගර්ද කර්යද්වතගේද යද සඳහ්වද කරද ඉදිරිාත්ද කලද
ුතතුස.

07. එගසේද මුද්රදදතබ දලනදලංසුදගල් ද2021.08.09දව දදි දගා.ව.ද11.00දෙදගාරදදවනලිගෙගාොලද
ප්රදගීය සද සවදද කදර්සදලගේද මුද්රදද තබ ද ලනද ගාට්ටිසෙද ගෙ නවිත්ද බහදලියද ගහෝද එයද ලංසුද
ගල් ද ලිසදානංච්ද තනාෑගල්වද ගහෝද එේයද කලද හනකිස.ද ද ප්රයදනද ීමද ලනගබ ද ලංසුද ප්රතික්ගෂේාද
කරනුදලනගේ.

08. 2021.08.09දව දදි දගා.ව.ද11.00දෙදවනලිගෙගාොලදප්රදගීය සදසවදදකදර්සදලගේදීදලංසුදවිවිතද
කරනුදලනගේ.දලංසුදවිවිතදකරනුදලබ දඅවස්ාදවෙදලංසුකරුදගහෝදබලසලත්දනිගසෝජිතගසකුෙද
සහවදගීදවිසදහනකිස.
09. ලංසුාත්දස්පපූර්ණගස්වදගහෝදගකොෙස්ද දවශගස්වදපිළිෙනනීයදදගහෝදප්රතික්ගෂේාදකිරීග්පදඅිතිසද
වනලිගෙගාොලදප්රදගීය සදසවදදප්රස්පාදන දකමිුවවදසතුගේ.
10. සිසළුයදලංසුද2021.11.08දව දදි දනක්වදදවලංගුදවිසදුතතුස.

සවදාති,
වනලිගෙගාොලදප්රදගීය සදසවදව,
ඕා දසක.
2021.07.22

