
ආපනශාලාවක් පවත්වාගැනීම සම්බන්ධ අදාල විස්තර 
 

01. ත ෝරා ගන්නා අය විසින් උතේ,දහවල් ප්රධාන ආහාර තේල් සහ උතේ සවස තේ පැන් සැපයිය යුතු 

තේ. තෙහිදි ආහාර පිසීෙ සඳහා අවශ්ය පහසුකම් තනාෙැති බව දන්වන අ ර . ආපන ශ්ාලාව 

පවේවා ගැනීෙට අදාලව අවෙ වශ්තයන් වසර 03ක පළපුරුේද තිබිය යුතු තේ. 

 

02. ආපන ශ්ාලාව පවේවාතගන යන අය සඳහා නවා ැන් පහසුකම් සපයනු තනාලබන අ ර 

කාර්යාල තේලාව තුළ පෙණක් ආපන ශ්ාලාව විවෘ  කළ යුතුතේ. 

 

03.  ජලය , විදුලිය හා ඉඩ පහසුකම් ආය නය ෙගින් තනාමිතල් සපයනු ලබන අ ර ඔබ විසින් මිල 

ගණන් ඉදිරිපේ කිරිතම්දි තම් පිළිබද සලකා බැලිය යුතුතේ.  වද ජාතික ගෙනාගෙන තකාමිෂන් 

සභාව විසින් අතේක්ි  අවෙ ොසික කුලිය රුපියල් 10,000/= (රුපියල් දස දහසක් පෙණ ) තේ. 

 

04. තසේවය කරන කාර්යය ෙණ්ඩලතේ නාෙ තල්ඛනය හැඳුනුම්පේ වල පිටපේ සහි ව ඉදිරිපේ කළ 

යුතු අ ර තසේවකයන් තවනසේ වන අවසේථාවකදි අදාල විසේ ර සපයා ඒ සඳහා අනුෙැතිය ලබා ග  

යුතුය. 

 

05. ආපන ශ්ාලාව පවේවාතගන යෑෙ සඳහා ඔබ සතු භාණ්ඩ වේකම් සහ මූලය වේකම්  හවුරු 

තකතරන ලිඛි  සාක්ි (ඔබතේ වයාපාරික වේකම් පිළිබඳ විසේ ර) දිවුරුම් ප්රකාශ්යක් ෙඟින් 

ඉදිරිපේ කළ යුතුය. 

 

06. ආපන ශ්ාලාවට අදාල කුණු කසල බැහැර කරග  යුතු තේ. 

 

07.  තකාළඹ නගර සභාතේ තසෞඛයය අංශ්තේ තහෝ පිළිගේ රාජය ආය නයක ආපනශ්ාලාවක් 

පවේවාතගන යෑෙ සඳහා ලියාපදිංචි වී සිටිය යුතු අ ර අයදුම් කරන විට ලියාපදිංචිය වලංගුව 

පැවතිය යුතු තේ. 

 

08. ත ෝරා ගන්නා ලද සැපයුම්කරු ආපසු තගවනු ලබන රු.50,000/= ක  ැම්පතු මුදලක් ජාතික 

ගෙනාගෙන තකාමිෂන් සභාව තව   ැම්පේ කළ යුතු අ ර තටන්ඩරයට අදාල කාල සීොතවන් 

පසු අය කළ යුතු යම් ගාසේතුවක් ඇත ාේ එෙ මුදල් පියවා ගැනීතෙන් අනතුරුව තෙෙ මුදල 

නැව  තගවනු ලැතේ. 

 

09. පුවේපේ දැන්වීෙට අනුව දක්වා ඇති දින නියමි  තේලාවට තටන්ඩර්පේ භාරගැනීෙ අවසන් 

කරනු ලැතේ. වැඩි විසේ ර 0112503969 දුරකථන අංකතයන් ලබා ග  හැක. 

 



 

 

ජාතික ගමනාගමන කකාමිෂන් සභාකේ ආපනශාලාව පවත්වාකගන  

යෑම සඳහා මිල ගණන් කැදවිම 

 

ජාතික ගෙනාගෙන තකාමිෂන් සභාතේ වසරක කාලයක් ආපනශ්ාලාව පවේවාගැනිතම් 

කටයුතු සිදුකිරිෙ සඳහා සුදුසු සැපයුම් කරුවන්තගන් මිල ගණන් කැදවනු ලැතේ. 

තෙෙ කාර්යයට අදාල විසේ ර සහ අයදුම්පත්රය ජා.ග.තකා.සභාතේ නිල තේේ අඩවිය වන  

www.ntc.gov.lk ෙඟින් බාග  කිරිෙ කළ හැක. නැ තහාේ ජාතික ගෙනාගෙන 

තකාමිෂන් සභාතේ ප්රධාන කාර්යාලතේ ප්රසම්පාදන අංශ්තයන් තනාමිතල් 

ලබාග හැක.අවශ්ය විසේ ර 0112503969 දුරකථන අංකතයන් ලබා ග  හැක. 

ආපනශ්ාලාව පවේවාගැනිෙට අදාලව ජාතික ගෙනාගෙන තකාමිෂන් සභාව තව  එක් 

ලිේ ෙසක් සදහා ඔබ විසින් තගේෙට අතපක්ි  මිල ගණන් පැහැදිලිව ඇතුලේ කර 

සම්පුර්ණ කරන ලද අයදුම්පේ 2019/06/24 දින ප.ව 02:00 ට ප්රථෙ ලියාපදිංචි 

 ැපෑතලන් එවිෙ තහෝ ජා.ග.තකා.සභාතේ ප්රසම්පාදන අංශ්තේ  බා ඇති තටන්ඞර් 

තපට්ටටියට බහාලිෙ කල යුතුය. 

 

අදාල ලංසු එෙ දින දක්වා ඇති තේලාව අවසන් වු වහාෙ විවෘ  කරනු ලැතේ. 

 

සභාපති 

ජාතික ගෙනාගෙන තකාමිෂන් සභාව 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ntc.gov.lk/


ජාතික ගමනාගමන කකාමිෂන් සභාකේ ආපනශාලාව පවත්වාකගන 

යැම සදහා (වසරක කාලයක්) අයදුම්පත්රය 

01. ආය නතේ නෙ:.............................................................................................. 

02. ලිපිනය ............................................................................................................ 

03. දුරකථන අංක ......................................          ......................................................... 

 

04.ලියාපදිංචි විසේ ර (ආපනශ්ාලාවක් පවේවාතගන යෑෙ සදහා ලියාපදිංචිකර ඇති සහතිකතේ පිටප ක්   

     ඇමිණිය යුතුය.) 

 

05.ආපනශ්ාලාවක් පවේවාතගන යෑෙ සම්බන්ධව පළපුරැේද. 

 (l)  රාජය සහ අර්ධ රාජය ආය නයන්හි: .................................................................... 

       .......................................................................................................................... 

 

 (ll) තපෞේගලික ආය නයන්හි:................................................................................. 

       .......................................................................................................................... 

 

06.සැපයිෙට බලාතපාතරාේතු වන ආහාර වර්ග හා මිළ ගණන් 

 උතේ :..................................................... (මිළ ගණන් දළ වශ්තයන්) 

          ..................................................... 

 දවල්:....................................................... (මිළ ගණන් දළ වශ්තයන්) 

         ....................................................... 

 සවස: ...................................................... (මිළ ගණන් දළ වශ්තයන්) 

           ..................................................... 

 

07.ආපනශ්ාලාව පවේවාතගන යෑතම් පහසුකම් ලබා ගැනිෙ  සම්බන්ධව එක් ෙසකදි ජාතික ගෙනාගෙන     
    තකාමිෂන් සභාව තව  තගවිෙට අතේක්ි      මිල  ඉලක්කතෙන්........................................අකුතරන්            

   ................................................................... 

 

08.ඔබ   ආපනශ්ාලාවක්   පවේවාතගනයැතම්දි   තහෝ   තවනේ   කාර්යයකදි  යම්  වරදක්  තහෝ  සාපරාධි          

    ක්රියාවකට  අසුවි  බන්ධනාගාර ග වි තිතේද?...................................................................................  

 

09.අංක :08 ඔේ නම් ඒ පිලිබඳ විසේ ර : ............................................................................................... 

 

10. ඉහ   දක්වා  ඇති  ත ාරතුරු   නිවැරදි  බවටේ  ඉහ   සඳහන්  තටන්ඩරය  ලබාගැනිෙට ො 

සුදුසේසකු  වුවතහාේ  දක්වා  ඇති  පරිදි රු:50,000/=   ැන්පේ  මුදලක්  ජාතික  ගෙනාගෙන  තකාමිෂන් 

සභාතේ       ැන්පේ   කිරිෙටද  වසරක   කාලයක්    ආපනශ්ාලාව  නිසි තලස   පවේවාතගන  යාතම්  

කටයුතු  ඉටු කිරිෙද අයදුම් පත්රතේ  සදහන් මුදල සෑෙ ෙසකෙ නියමි  පරිදි  ජාතික  ගෙනාගෙන 

තකාමිෂන්  සභාව  .තව   තගවිෙට ද තපාතරාන්දු තවමි. 

        ................................... 

        අේසන 

        ................................... 

        දිනය 

            

        

 


