
 
ගාල්ල ක ොටුකේ පිහිටි ට්රයිටන්  ුධ  ට්ටනාලක  ුධ   ාර  4ක්  දු  ීමර ඳහාා ලසු   ඳහීමරයිට 

       බුද් ශාඳන, ආගමි  ාා ඳසඳ ්ෘති   නුධතු ටරාත්ාසශය 

                                  ගාලු උරුරය පදනර 
කන් ඩර් ටස ය  GHF/2022/PR/03 

 

1. බුද්ධශසන, ආගමික හ සංසකෘතික කටයුතු අමත්ංශය යටතේ ඳවතින  ගලු උරුමය 

ඳදනම විසින් ගල්ල තකොටුව රෑම්ඳට් වීදීතේ පිහිටි ට්රයිටටන් යුධ අට්ටලතේ යුධ කම  04ක් 

සුදුසුකම් ලබන සහ තයෝග ලංසුකරුවන් තවත් මසික බදු ඳදනමින්   වඳරික කටයුතු 

ක තගන යම සහ ලංසු ඉදිරිඳේ කිරීමට ආ ධන ක නු ලතේ. 

 

2. සර්ථක ලංසුකරු විසින් ඉහත් ඳරිශ්රතේ තද්ශිය වශතයන් නිෂඳදනය ක නු ලබන අේකම් 

භණ්ඩ, තවසමුහුණු, සවර්ණභ ණ, බී ළු තර්න්ද, පිේත්ල භණ්ඩ, සමරු භණ්ඩ, ත දිපිළි 

සහ අතනකුේ ත්්ගි භණ්ඩ ආදිය අතලවිය සිදුක න  අතලවි මදිරියක් තලස ඳවේවතගන 

ය යුතුය. 
 

3.  දු   ාල සීරාව වඳ  කදක කි (42).  
 

4. ජතික ත් ඟකරි ලංසු ක්රියවය ය අනුව ලංසු කවනු ලතේ.  
 

5. සියළුම ලංසු  2023.03.07 දින දක්ව වලංගුවිය යුතුතේ. 

6. තම් පිළිබ වඩි විසත්  ගලු උරුමය ඳදනතම් ගිණුම් ටසශකය්  (දු කථන අංක 091-

2246784)  සතිතේ වඩක න දිනවල තඳ.ව.9.00  සිට ඳ.ව. 3.00 දක්ව ලබ ගත් හක. 
 

7. තම් පිළිබ උනන්දුවක් දක්වන ලංසුකරුවන්ට,  සිංහල භෂතවන් සකස ක න ලද 

සම්පූර්ණ ලංසු තල්ඛන කට්ටලයක් ආඳසු තනොතගවන රුපියල් දහසක් (රු.1000/-) 

ගසතුවක් තගව “ගලු උරුමය ඳදනතම් ගිණුම් අංශතයන්” 2022.11.04 දින දක්ව වඩ 

ක න දිනයන් තුළ තඳ.ව. 9.00 ේ ඳ.ව. 3.00 ේ අත්  ය ඛිත් ඉල්ලීමක් ක  ලබ ගත් හකිය. 
 

8.  පූර්ව ලංසු රැසවීම 2022.11.01 වන දින තඳ.ව.10.30 ට අංක 12, රෑම්ඳට් වීදීය, තකොටුව, 

ගල්ලහි පිහිටි ගලු උරුමය ඳදනම ප්රධන කර්යලතේ දී ඳවේතේ. 
 

9. සභඳති, ගලු උරුමය ඳදනම නමට පිළිගේ වණිජ බංකුවකින් ලබගේ රුපියල් 

හටදහසක් (රු.60,000/-) වටින තකොන්තද්සී  හිත් ලංසු සු ක්ෂණයක් (ලංසු සු ක්ෂණය 

මුදය න් ද ත්න්ඳේ කල හකිය) ඉදිරිඳේ කල යුතු තේ.  
 

10. සියළුම ලංසු ඉහත් සහන් ඳරිදි ලංසු සු ක්ෂණය සහ ගලු උරුමය ඳදනතම් ගිණූම් අංශය 

තවත් ආඳසු තනොතගවන ලංසු ගසතුව තගව ලබ ගන්න ලද ලදුඳතත්හි ඡය පිටඳත්ක් 

සමඟ ඉදිරිඳේ කල යුතුය.  
 

11. ලංසු භ ගනීතම් අවසන දිනය සහ තේලව : 2022.11.08 තඳ.ව.10.00 තේ. 
 

12. නිසිතලස සම්පූර්ණ සහ මුද්ර ත්බන ලද ලංසු, මුල් පිටඳත් සහ  පිටඳත් තලස තවන් තවන්ම 

ය යුම් කව වල බහ ආවෘත් තකොට, එම පිටඳේ තදකම එකම කව යක බහ මුද්ර ක  ලංසු 

භ ගන්න අවසන් දිනට හ තේලවට තහෝ ඊට තඳ  ලතබන තසේ ය යඳදිංචි ත්ඳ්තලන් 

සභඳති, ගලු උරුමය ඳදනම, අංක 12, රෑම්ඳට් වීදිය, තකොටුව, ගල්ල ට තයොමු 

කිරීතමන්  තහෝ ගලු උරුමය ඳදනතම් ගිණුම් අංශතේ ත්බ ඇති තටන්ඩර් තඳට්ටියට 



තඳෞද්ගය කව ඳමිණ බහලීම සිදුකල හකිය. ප්රමද වී ලතබන තහෝ අසම්පූර්ණ ලංසු කිසිදු 

දනුම් දීමකින් තත්ො ව ප්රතික්තෂේඳ ක නු ලතේ. ලංසු ඳ්ර බහ එවන කව තේ ඉහළ වම් 

තකළව  "ට්රයිටටන් මු  අට්ටලතේ යුධ කම  04 බදු දීම" යනුතවන් ඳහදිය ව සහන් කල 

යුතුය.  
 

13. සියළුම ලංසු, ලංසු භ ගනීම අවසන් ව විගස ඉහත් ය පිනතේ දී විවෘත් ක නු ලතේ. එම  

අවසථවට ලංසුකරුවන්ට තහෝ ඔවුන්තේ බලයලේ නිතයෝජිත්යන්ට සහභගිවිය හකිය. 

 

14. තමම බදුදීම පිළිබව සියලු කරුණු සම්බන්ධතයන් ගලු උරුමය ඳදනතම් ප්රසම්ඳදන 

කමිටුතේ තී ණය අවසන තී ණය තේ. 
 

 

 

ඳ ක්රම දහනයක 
සභඳති 
ගලු උරුමය ඳදනම 
අංක 12, රෑම්ඳට් වීදිය, 
තකොටුව,ගල්ල. 
 

2022.10.17 
 

දු.ක. සහ ෆක්ස - 0912246784 
වි.ත්ඳල් - herifo@sltnet.lk  
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