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ජා�ක ගමනාගමන ෙකො�ෂ සභාෙ� ��ධ අවශ�තා සඳහා 
ආහාරපාන සැප�� ආයතන/ආයතනය! "යාප#ං% කර ගැ&ම 

සඳහා අය'� පත කැද�ම 
 

ජා�ක ගමනාගමන ෙකො�ෂ� සභාව ෙවත වසරක කාලය� සඳහා ආහාරපාන සැප!මට 
#$# සැප%& ක'ව�ෙග� �ල ගණ� කැදව* ලැෙ+. 

 

ෙමම කා-යයට අදාල /ස්තර සහ අය$&පතය ජා.ග.ෙකො.සභාෙ2 3ල ෙ2+ අඩ/ය වන  

www.ntc.gov.lk ම5� බාගත 78ම කළ හැක. නැතෙහො: ජා�ක ගමනාගමන 

ෙකො�ෂ� සභාෙ2 පධාන කා-යාලෙ= පස&පාදන අංශෙය� ෙනො�ෙ@ ලබාගත 

හැක.අවශA /ස්තර 0112503969 $රකථන අංකෙය� ලබා ගත හැක. 
 
ෙ& සඳහා උන�$ව� ද�වන සැප%&ක'ව� ස&J-ණ කරන ලද අය$&ප: 2020/08/14 
#න ප.ව 02:00 ට පථම KයාපLංM තැපෑෙල� එ/ම ෙහෝ ජා.ග.ෙකො.සභාෙ2 පස&පාදන 

අංශෙ= තබා ඇ� ෙට�ඞ- ෙපRSයට බහාKම කල %Tය. 

 

අදාල ලං# එම Lන ද�වා ඇ� ෙ2ලාව අවස� U වහාම /වෘත කර* ලැෙ+. 

 

සභාප� 

ජා�ක හමනාගමන ෙකො�ෂ� සභාව 
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ජා�ක ගමනාගමන ෙකො�ෂ� සභාෙ2 ��ධ අවශ�තා සඳහා ආහාරපාන 

සැප,ම (වසරක කාලය�) අය$&පතය 

01. ආයතනෙ= නම : ......................................................................................................................... 

 

02. KZනය : ...................................................................................................................................... 

 

 

03. $රකථන අංක : ........................................................    ................................................................. 

 

04.KයාපLංM /ස්තර  (ආහාර සැප%& 7[මට අදාලව  KයාපLංMකර  ඇ�  සහ�කෙ=  Zටපත�                      

.    ඇ�\ය %Tය.) 

 

05.ආහාරපාන සැප!ම ස&බ�ධව පළJ']ද : .................................................................................... 

 

06.ආහාරපාන සැප!ම ස&බ�ධව ෙහෝ   ෙවන:   කා-යයකL  ය&  වරද�  ෙහෝ  සාපරා^   _යාවකට                        

l    අ#/  බ�ධනාගාර ගත/ �ෙ+ද?...................................................................................  

 

07.අංක :06 ඔ2 න& ඒ ZKබඳ /ස්තර : ............................................................................................... 

 

08.ආහාරපාන �ළ ගණ� අකෘ�ය ස&e-ණ  කර ඉL8ප: කර�න (ඇ��ම - 03) 

 

09.ඔබ ඉL8ප: කර ඇ� �ල ගණ� සදහා බ$ ඇTල: කල %T න& 

     (l)  ඇTල: /ය %T බ$ ප�ශතය : ............................... 

     (ll) බ$ KZ ෙගො* අංකය : ........................................... 

 

10.ඉහත   ද�වා  ඇ�   ෙතොරT'   3වැරL  බවට:  ඉහත  සඳහ�  ෙට�ඩරය     ලබාගැ3මට  මා #$ස්සg  

     Uවෙහො:   ද�වා   ඇ�   ප8L ':25,000/=   තැ�ප:   �දල�  ජා�ක  ගමනාගමන  ෙකො�ෂ�  සභාෙ2  

     තැ�ප:   78මටද  වසරක   කාලය�    /ස්තර  පiකාෙ2   සදහ� ප8L  කට%T  ඉj78මට  එකඟතාව          

.    පකාශ කර�. 

 

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

                        නම             අතසන 

 

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

                       Lනය  

 

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

      ආයතනෙ= 3ල �දාව (ඇ:න&)      
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2020/2021 (වසරක කාල2මාව! සදහා) ජා�ක ගමනාගමන ෙකො�ෂ සභාෙ� 

��ධ අවශ�තා සඳහා ආහාරපාන සැප�� ආයතන/ආයතනය! "යාප#ං% 

කරගැ4මට අදාල �ස්තර 

 

1. ෙකොළඹ නගර සභාෙ2 ෙසෞඛA  අංශෙ= A / B ෙශේ\ෙ= ෙහෝ Zrග: රාජA 

ආයතනයක ආහාර  සැපsම සදහා KයාපLංM t uSය %T අතර අය$& කරන /ට 

KයාපLංMය වලංvව පැව�ය %T ෙ2. එෙසේම අය$&පතය සමග අදාල සහ�කෙ= 

Zටපත� ඇ�\ය %T ෙ2. 

 

2. අංක : 241, උදAානපාර,ෙකොළඹ - 05. ZyS ජා�ක ගමනාගමන ෙකො�ෂ�  සභාෙ2   

පධාන කා-යාලය සදහා ෙනො�ෙ@ ආහාර පවාහනය කර සපයා zම ෙතෝරා ග* ලබන 

ආයතනය ම5� u$කළ %T ෙ2. 

 

3. වසරක කාලය Tළ දළ වශෙය� 'Zය@ �Kයන  3.5 පමණ ආහාරපාන ලබා ගැ{මට 

ජා�ක ගමනාගමන ෙකො�ෂ� සභාව අෙ|�ෂා කර* ලැෙ+. 

 

4. ෙතෝරා ග�නා සැප%& ක'/ ක'ව� ෙකො�තා: කාලය අවසානෙ=z නැවත ෙගව* 

ලබන ':25.000/=  තැ�ප: �දල� ජා�ක ගමනාගමන ෙකො�ෂ� සභාව ෙවත 

�දK� තැ�ප: කළ %T අතර වසරක කාලය� සඳහා ආහාරපාන සැප!මට අදාලව 

}/#මකට එළ~ය %T ෙ2.ෙමම කාලය Tලz ය& අය7[ම� u$ 7[මට අවශA 

Uවෙහො: ෙමම තැ�ප: �දK� එම අගය අ� කර* ලැෙ+. 

 

5. ෙතෝරා ග�නා සැප%& ක'/ ක'ව� ෙවත ස� 02 ක කාලයකට වර� සපයා ඇ� 

ආහාරපාන පමාණය අ*ව අදාල ෙග/& ජා�ක ගමනාගමන ෙකො�ෂ� සභාව ම5� 

u$කර* ලැෙ+. 

 

6. KයාපLංM කාල �මාව Tල ඔබෙ� පාලනෙය� බැහැරU ෙහේT�මත ආහාර දවA � 

�ල ගණ� ඉහල යාම� u$Uවෙහො: ඒ ස&බ�ධව සලකා බල* ලැෙ+. 

 

7. දැ�/ෙ& සදහ� ප8L අදාල අය$&පත 3ය�ත Lන ද�වා ඇ� ෙ2ලාවට පථම ෙයො� 

කළ %T අතර අය$& පතය බහාලන කවරෙ= ව&පස ඉහල ෙකළවෙ- ආහාරපාන 

සැප%& ආයතනය� ෙතෝරා ගැ3ම  ෙලස සදහ� කළ %Tය. 

 


