මශලැලි වංලර්ධන ශා ඳරිවර අමාත්ාංය

“ලායු දණයයන් යත්ොර අයේ යොලක් “

දීඳ ලාේත් ඳාවැ/විවෘල ත් යඳ්වර්ර් ත්ර ය
ලායු දණය යශේතුයලන් වෘවෘධ යවෞඛ්, ඳාරිවරික ශා වමාජයීය බඳෑම් ඇති ලන බැවෘන් ලායු දණය සිදුලන ආකාර
ශා එය අලම කිරීම් ගත් ශැකි ක්රමයදයයන් පිළිබල ඳාවැ/ව සිසුන් ශා මශජනත්ාල යැනුලත් වීම වශා “ලායු
දණයයන් යත්ොර අයේ යොලක්“ යන යත්මාල ය්යත් දීඳ ලාේත්ල ඳාවැ/විවෘල ත් යඳ්වර්ර් ත්ර යක් අධාඳන
අමාත්ාංය වමග බකාබවධල ඳැලැත්යද. යමහිදී ජයග්රාහිකන්න් වශා ත්ාග වශ වශතික ඳත් 19 9 ජාතික ඳරිවර නන
උත්වලයේදී බා දීම් වැසුම් කර ඇත්.

යම් වශා ඳශත් ඳරින ඳාවැ/ව අංයයන් ත්ර
අලකා වවා ඇත්.
ත්ර කාණ්ඩ :
1. ඳාවැ/ව ත්ර ය
 6 – 9 යරේණි
 9 – යරේණි
 1 – 3 යරේණි

කාණ්ඩ 3ක් ය්යත්ය වෘල ත් අංයයන්ය නිර්මාණ ඉනරිඳත් කිරීම්

1. වෘල ත් ත්ර ය

යඳ්වර්ර් ඉනරිඳත් ක යුතු ආකාරය :
 කඩයාසියේ ප්රමාණය අග/ව
: 4X 8
 කඩයාසියේ ලර්ගය
: බ්රිවර/ව යබ්ඩ් ි ආර්ට් යබ්ඩ් ි යකන්ට් යබ්ඩ්
 ලර්ණ මාධය
: නය වායම් ි ඳැවර්/ව ි ඇක්රලික් ි යඳ්වර්ර් වායම්
 යඳොවර්ර් භාර ගන්නා අලවාන නනය : 19 9 අයප්රේ/ව 95
සියළු කාණ්ඩ ල ජයග්රාහිකන්න් වශා ඳශත් වශන් ඳරින ත්ාග වශ වශතික ඳත් පිරිනැමටම් බායඳොයරොත්තු යද.
 ලන ත්ාගය
- රු. 10,999.99
 1 ලන ත්ගය
- රු. 5,999.99
 3 ලන ත්ගය
- රු. 9,999.99
 වෘයේ කුවත්ා ත්ග 7 යයයනකු වශා - රු. 5,999.99
 මට් අමත්රල සියළු ත්ර කාණ්ඩල 49 යයයනකු වශා කුවත්ා වශතික බා දීම් නියමිත්ය.
ත්ර යකොන්යවසි :
1. ඉශත් වශන් යත්මාල ය්යත් ඕනෑම ලැකියක් සිංශ, යයමෂ යශ් ඉංග්රිසි යන එක් මාධකින් ඳමණක්
අයා යව යඳ්වර්රය් ඇතුත් ක ශැකිය.
2. යඳොවර්රය පිටුඳව ත්ර කාණ්ඩය, නිර්මාණකරුයේ නම, ඳාවැ(ඳාවැ/ව සිසුන් වශා), ලිපිනය, දුරකථන
අංකය වශන් කර එවෘය යුතුන්.
3. ඳාවැ/ව ෂමුන් වෘසින් ඉනරිඳත් කරනු බන යඳොවර්ර් අයා ඳාවය/ව වෘදුශ/වඳති වෘසින් වශතික කර ඉනරිඳත්
ක යුතුයද.
4. වෘල ත් කාණ්ඩය ය්යත් යඳ්වර්ර වරල නිර්මාණයක් බල ත්මා වෘසින්ම වශතික කර ශැඳුනුම්ඳත් අංකය වමග
ඉනරිඳත් ක යුතුයද.
5. අලවන් නනය් ඳසුල ඉනරිඳත් කරනු බන යඳොවර්ර් ත්ර ය වශා භාරගනු යනොැයේ.
ත්ර ය වශා ඉනරිඳත් කරන යඳ්වර්ර් ප්රවීන වෘනිරච මණ්ඩයක් මගින් යත්රීම් සිදුකරනු බන අත්ර වෘනිරච මණ්ඩයේ
තීරණය අලවාන තීරණය යද. ත්ර ය වශා සිය නිර්මාණ ඉනරිඳත් කිරීම් බායඳොයරොත්තු ලන අයදුම්කරුලන් ඉශත්
වශන් පිරිවෘත්රයන්් අනුල යඳ්වර්ර් නිර්මාණය කර අධක්, ලායු වම්ඳත් කෂමනාකරණ ශා ජාතික ඕයව්න්
බකකය, මශලැලි වංලර්ධන ශා ඳරිවර අමාත්ාංය, “ යවොබායම් පියව “, අංක 4 6ිසීි , යරොබට් ගුණලර්ධන මාලත්,
බත්ත්රමු/ව යන ලිපිනය් 19 9 අයප්රේ/ව 95 නන ඳ.ල.1.99 යශ් ඊ් යඳර ැයබන යවේ ලියාඳනංචි ත්ැඳැ/ව මගින් යශ්
අතින් යගනවෘත් භාරනය යුතු යද.
ය/වකම්
මශලැලි වංලර්ධන ශා ඳරිවර අමාත්ාංය
“යවොබායම් පියව “, අංක 4 6ිසීි , යරොබට් ගුණලර්ධන මාලත්,
බත්ත්රමු/ව.
දුරකථන අංක 9 193411 -11

