
අන්තරායකර ඖධ ඳාක ජාතික මණ්ඩය 

ංසු වශා ආරාධනය 

ආශාර වැඳයීම වශා ංසු කැවීම 

ප්රධාන කා්යයාය වශ මධයවථාාන 

01. අන්තරායකර ඖධ ඳාක ජාතික මණ්ඩයේ බවථනාහිර ඳෂාත් නිලාරණ, ප්රතිකාර ශා  

පුනරුත්ාාඳන මධයවථාානය, නලිගනන්ත නිලාරණ, ප්රතිකාර ශා පුනරුත්ාාඳන මධයවථාානය,  

මධයම ඳෂාත් නිලාරණ,  ප්රතිකාර ශා පුනරුත්ාාඳන මධයවථාානය, කුණු  ඳෂාත් නිලාරණ, ප්රතිකාර 

ශා පුනරුත්ාාඳන මධයවථාානය  වශා රවලත්භාලයයන් වශ ගුණාත්මකභාලයයන් යුත් පිසින ක 

ආශාර ශා යකටි ආශාර වැඳයීමට ඳෂපුරුදු ආශාර වැඳයුම්කරුලන්යනන් මිනණන් කැලනු ැයේ. 

වැඳයුම්කරුලන් විසින්  රු.30,000/- ක තැන්ඳතුලක් තැබිය යුතුයේ. 

 

01.1 එයවේම රාජගිරියේ පිහිටි ප්රධාන කා්යයායේ ඳැලැත්යලන පුුණු  ලැඩවටශන් වශා ඳැකට් 

කරන ක කශලල් ආශාර වශ යකටි ආශාර වැඳයීමට මි නණන්ක කැලනු ැයේ.  

වැඳයුම්කරුලන් විසින්  රු.20,000/- ක තැන්ඳතුලක් තැබිය යුතුයේ. 

 

02. වම්පු්යණ කරන ක ංසු කැවුම්ඳත් කට්ටයක් ඳශත වථාානයන් මඟින් 2020.10.05 ිගන සිට 

2020.10.26 ිගන කක්ලා වතියේ (ලැඩකරන) ිගනයන්හි යඳ.ල. 9.00 සිට ඳ.ල. 3.00 කක්ලා කාය තුෂදී 

ආඳසු යනොයනලනු බන රුපියල් 1000.00ක තැන්ඳත් මුකක් යනවීයමන් මිිග නත ශැක 

 

1. අන්තරායකර ඖධ ඳාක ජාතික මණ්ඩය, යනො: 383, යකෝට්යට් ඳාර, රාජගිරිය. 
 

2. කුණු  ඳෂාත් නිලාරණ, ප්රතිකාර ශා පුනරුත්ාාඳන මධයවථාානය,අන්තරායකර ඖධ ඳාක 
ජාතික මණ්ඩය, උණලටුන. 

 

3. බවථනාහිර ඳෂාත් නිලාරණ, ප්රතිකාර ශා පුනරුත්ාාඳන මධයවථාානය අන්තරායකර 
ඖධ ඳාක ජාතිකඳ මණ්ඩය, 173/2, ාන්ති මාලත යකොවථලත්ත, තංනම. 

 

4. නලිගනන්තය ප්රතිකාර ශා පුනරුත්ාාඳන මධයවථාානය, අන්තරායකර ඖධ ඳාක ජාතික  
 මණ්ඩය, මායශේනලත්ත, ඌරායඳොෂ, නිට්ටඹුල. 
 

5. මධයම ඳෂාත් ප්රතිකාර ශා පුනරුත්ාාඳන මධයවථාානය, අන්තරායකර ඖධ ඳාක ජාතික 
මණ්ඩය,  මාම්පිටිය ලත්ත, ශන්යකවථව, මශනුලර. 
 

03. නිසිඳරිිග වම්පු්යණ කරන ක ංසු පිටඳත් යකකකින් යුතුල අකා ප්රවම්ඳාකන කමිටුල යලත 

2020.10.27 ලන ිගන ඳ.ල. 12.00 ට යශෝ ඊට යඳර ැයබන යවේ ඉිගරිඳත් කෂ යුතු අතර ංසුඳත්  

මුල්පිටඳත  ශා අනුපිටඳත යනුයලන් වශන් කර යලන් යලන්ල කලර යකකක බශා එම කලර යකක 

එක් ලිපි කලරයක බශා ලිපි කලර තුයනහිම ඉශෂ ලම් යකෂලය්ය ප්රධාන කා්යයාය/බවථනාහිර ඳෂාත් 

ප්ර. ශා පු. මධයවථාානය/නලිගනන්තය ප්ර. ශා පු. මධයවථාානය/කුණු  ඳෂාත් ප්ර. ශා පු. මධයවථාානය/ 



මධයම ඳෂාත් ප්ර. ශා පු. මධයවථාානය වශා ආශාර වැඳයුම යනුයලන්  වශන් කර මුද්රා තබා ප්රධාන 

කා්යයායේ තබා ඇති යටන්ඩ්ය යඳට්ටියට බශාලීම යශෝ ලියාඳිගංචි තැඳෑයන් අන්තරායකර ඖධ 

ඳාක ජාතික මණ්ඩය, අංක 383, යකෝට්යට් ඳාර, රාජගිරිය යන ලිපිනයට යයොමුකිරීම සිදුකෂ 

යුතුය.  මුකල් යනලන ක රිසිට් ඳත යශෝ එහි ඡායාපිටඳතක් අයදුම්ඳත වමන අමුණා එලන යව කන්ලා 

සිටිමි. 

 

04. අනුපිටඳත මුල්පිටඳයතහි වශතික කරන ක ඡායාපිටඳතක් විය යුතුය. 

 

05. 2020.10.27 ලන ිගන ඳ.ල.12.00 ට  ආශාර වැඳයීයම් යටන්ඩ්යඳත් අන්තරායකර ඖධ ඳාක 

ජාතික මණ්ඩයේ රැවථවීම් ාායේදී විලෘත කරනු බන අතර ංසුකරුලන් යශෝ ඔවුන්යේ 

බයත් නියයෝජිතයින්ට එම අලවථාාලට වශභාගි විය ශැක. 

 

06. අවම්පු්යණ වශ ප්රමාක වී ැයබන ංසුඳත් ප්රතික්යේඳ කරනු බන අතර ංසු භාරනැනීයම් යශෝ  

ප්රතික්යේඳ කිරීයම් බය අන්තරායකර ඖධ ඳාක ජාතික මණ්ඩයේ ප්රවම්ඳාකන කමිටුල වතුයේ.  

 

   වභාඳති 

ප්රවම්ඳාකන මණ්ඩය 

අන්තරායකර ඖධ ඳාක ජාතික මණ්ඩය 

383, යකෝට්යට් ඳාර 

රාජගිරිය. 

 

 

 


