
 
 

 

ජාතික මැණික් සහ ස්වර්ණභරණ අධිකාරිය 
මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ ආශ්රිත ක ්ර්මාත ත ක රාය අමාත කයංශය 

 

                              මිල ්ැඳවීමයි  
 

බදු කුලි පදනම මත ක ්ඩ සාප්පු ලබාදීම.    
ලංසු අං්ය NGJA/18/80/2022/02  
 

ජාතික මැණික් සහ ස්වර්ණාභරණ අධිකාරියයහි ප්රසම්පාදන කමිටු සභාපති විසින් ජාතික මැණික් සහ ස්වර්ණාභරණ 

අධිකාරිය තාවකාලිකව පවත්වායෙන යනු ලබන යකාළඹ 03,ඇල්ෆ්රඩ් හවුස් උදයානය,  "මැක්සන්ස් ටවර්" අං් 12, 
යොඩනැඟිල්යලහි බිම් මහල හා මධ්යම මහයලහි බිම් යකාටස් මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ ක්යෂ්ත්රයයහි කටුතු  සහහා 
කඩ සාප්පු සාදා ෙැනීමට ලබාදීම යවනුයවන් මුද්රා තැ ම මිල ෙණන් කැහවනු ලැයේ.  
 
 

 

 

 
 

 

 

ක්ාත කේසි :-  
 

     විස්ත කරය මුදල / දිනය 
ආපසු යෙවනු යනාලබන යල්ඛණ ොස්ු ව  රු. 3,500.00  +VAT 

ලංසු පත්රිකා බාර ෙන්නා අවසන් දිනය / යේලාව 2022.09.06 දින යප.ව. 10.00 

ලංසු පත්රිකා විව ත කිරීම   2022.09.06 දින යප.ව. 10.15 
 

 

I. ජාතික තරඟකාරි මිල ෙණන් කැහවීයම් ක්රමයේදයට අනුූලලව ප්රසම්පාදනය සිු  යකයර්. (NCB) 

II. ආපසු යෙයවනු යනාලබන රු. 3,500.00 +VAT මුදලක්, ක්ාළඹ 03, ඇල්ෆ්රඩ් හවුස් උදයානය, "මැක්සන්ස් ටවර් , 

අං් 12", හි පිහිටි ජාතික මැණික් සහ ස්වර්ණාභරණ අධිකාරියයහි මුදල් අයකැමි යවත යෙවීයමන් පසුව සහකාර 
අධ්යක්ෂ (ප්රසම්පාදන) යවත ලිිතත අයු ම්පතක් දදිරිපත් කිරීයමන් පසු ලංසු පත්රිකා සහ අදාල යකාන්යිසි 
2022.08.17  සිට 2022.09.05 දක්වා ඇති වැඩ කරන දිනයන් වලදි යප.ව. 9.00 සිට ප.ව. 3.00 දක්වා කාලය ු ල 
ලබා ෙත හැක. 

 
 

III. මුද්රා තබන ලද අයු ම්පත් 2022.09.06 වන දින යප.ව 10.00 ට යහෝ ඊට ප්රථමම ක්ාළඹ 03, ඇල්ෆ්රඩ් හවුස් උදයානය, 

"මැක්සන්ස් ටවර් , අං් 12", ජාතික මැණික් සහ ස්වර්ණාභරණ අධිකාරියයහි පිහිටි 4 වන මහයලහි සැපුතම් 
අංශයේ තබා ඇති යටන්ඩර් යපට්ටටියට බහාලිය ුතු යි. අයු ම්පත් බහාලන ලිපි කවරයේ වම්පස දහල යකලවර 

“කඩ සාප්පු බු කුලි පදනම මත ලබාදීම - 2022 ” යනුයවන් සදහන් කල ුතු යි. 
 

IV. සම්ූර්ණ කරන ලද ලංසු යල්ඛන සමෙ ලංසු පත්රිකාවල සදහන් වටිනාකම් සහිතව අවම දින 119 වලංගු කාලයක් 
සහිත වාණිජ බැංකුවකින් ලබා ෙත් බැංකු ඇපකරයක් දදිරිපත් කල ුතු ය. (2022.09.06   සිට 2023.01.03 දක්වා) 

 

V. ලංසුපත් විව ත කිරීම 2022.09.06 වන දින යප.ව 10.15 ට සිු  කරන අතර යප.ව. 10.00 ට පසුව ලැයබන ලංසු 
පත්රිකා විව ත කිරීමකින් යතාරව අවලංගු කරනු ලැයේ.  ම විව ත කිරීම සහහා ලංසුකරු යහෝ ඔහුයේ 
නියයෝජිතයයකුට සහභාගි විය හැකි 

 

වැඩි විස්තර සදහා : - සහකාර අධ්යක්ෂ (ප්රසම්පාදන) - 071- 536 2 536 
 

සභාපති - යදපාර්තයම්න්ු  ප්රසම්පාදන කමිටුව 
ජාතික මැණික් සහ ස්වර්ණාභරණ අධිකාරිය 

අං් 12, "මැක්සන්ස් ටවර්", ඇල්ෆ්රඩ් හවුස් උදයානය, ක්ාළඹ 03. 
 

ු රකථමන ( 0112-329295 2325364" 2390645-8 ෆැක්ස ්( 0112320758" 011-2332197) 

යවේ අඩවිය ( www.ngja.gov.lk) 

 


