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මශත්මයාණෙනි

“නැෙ මිහිර” ප්රනණන ත්රර ට්ටල ිකිණිම
මිගෙන් අංට.62/2022.06.17
2022 ලර්ණේ 05 ලවර ශියත්ල ිකාාගයල ණඳනී සිටින සිසු දරුලන්ල අරහිර දීමක් ලණයන් ශ්රී
ංටා රඳලාහිනී වංවනථාල 2011 ලවණර් සිල

සුදුසුටම්ත් ගුරුාලතුන්ණේ දායටත්ලණයන්

ිකධිමත්ල වටවන ටරන ද “නැෙ මිහිර” ප්රනණන ත්ර ට්ටල 1000000 ක් ිකිණිම ිණිව
ණමලරත් ඒ වදශා ශැිණයාලක් ඇති ණඳොත් ප්රටාටයන්ණගන් ුද්ා රැ ම මිගෙන් ටැලනු
ැණේ.
එක් ප්රනණන ත්රර ට්ටලයක් ණලණෂද ණඳොෂ තුෂ උඳරිම ිකකුණුම් මි රු.950.00 ක් ිකය යුතුය.
ණය ජනා ටරන ගැණුම් මි

එටලර වම්පූර්ෙ ණරොගයම(1000000) මිදිගැනීම වශා ණශ

අලම ලණයන් ප්රනණන ත්රර ට්ටල 100000 ක් මිදිගැනීම වශා ිකය යුතුය.
එටලර වම්පූර්ෙ ණරොගයම මිදිගන්ණන් නම්0
1. ඒ වශා වම්පූර්ෙ ුදද එටලර ණගිකය ශැට0 නැරණශොත්
2. වම්පූර්ෙ ුදදලින් 50% ක් ණගලා ඉතිරි 50% ට ලාරිටය දින 60 ක් තු ණගිකය යුතු
අරර එම ලටිනාටම වශා බැංකු ඇඳටරයක් රැබිය යුතුය. බැංකු ඇඳටරය ලංගු
ටාය දින 90 ක් ිකය යුතුය.
ප්රනණන ත්රර ට්ටල 100000 ට මිදිගැනීමල මි ඉදිරිඳත් ටරන්ණන් නම් මිදිගැනීණම්දී ඊල
අදා ුදළු ුදදම එටලර ණගිකය යුතුය. රලද මිදීගත් ණරොගණේ යම් ඉතිරියක් සිදු වුලණශොත්
වංවනථාල ිකසින් නැලර ාාරගැනීමක් සිදුටරනු ණනොැණේ.
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ඔබ ිකසින් ඉදිරිඳත් ටරන ගැණුම් මි ශා මිදීගැනීමල අණේක්ෂිර ණරොගය වැිණල්ල ණගන
ප්රනණන ත්රර ට්ටල

නිකුත් ිණරීම තීරෙය ටරනු ැණේ. ඒ අනුල ඉල්ලුම්ටරු ිකසින් අදා

ප්රනණන ත්රර ට්ටල ණරොගය අඳ ණලතින් බාගර යුතුය.
ඒ අනුල එක් ට්ටලයක් ඉල්ලුම් ිණරීමල අණේක්ෂිර ුදද ඇතුත් ඔබණේ මිගෙන් 2022.06.17
දින වලව 3.00ල ප්රථම වාාඳති0 ණලන්ඩර් මණ්ඩය ශ්රී ංටා රඳලාහිනී වංවනථාල ණටොෂ0 07
යන ලිිණනයල එිකය යුතුය. නැරණශොත් ුදදල් අංණේ රබා ඇති ණලන්ඩර් ණඳ්ටටිණේ රැන්ඳත්
ටෂ ශැිණය.
නැෙ මිහිර ප්රනණන ත්රර ට්ටල නිකුත් ිණරීම ශා මිදීගර ශැිණ වනථාන වම්බන්ධණයන් පූර්ෙ
ප්රචාාරෙ දායටත්ලය ජාතිට රඳලාහිනිය මින් සිදුටරනු ැණේ.
2022.06.17 දින වලව 3.00 ඳසු වූ ලශාම ඳැමිෙ සිටින ිකකුණුම්ටරුලන් ඉදිරිණේ ණලන්ඩර් ඳත්
ිකලෘර ටරනු ැණේ. ණලන්ඩරය ාාරගැනීම ණශ ප්රතිණෂේඳ ිණරීණම් අතිතිය රඳලාහිනී වංවනථාල
වතුණේ.

වනතුතිති - ණමයල ිකනලාසි

වශටාර අධයෂ(ප්රවම්ඳාදන)
ශ්රී ංටා රඳලාහිනී වංවනථාල

