ංසු කැවිමේ ආරාධනය
ශ්රි ලංකා  ලංරජාා්ත්රි  ලංාජජාද ජ ලංජාජයජා ආ ලංකයෂක

 ලංාජායාශය

ශ්රි ලංකා  ලංද්ධ හ ලංුදාවද
ෝතත්රත් හ ලංු ජ්තමේ අ ලංාා ය ලංSLA/1/2017
1.
ශ්රි ලංකා  ලංද්ධ හ ලංුදාවද ලං දනු ද්තඅ ලංාජාය ලංජණ්ඩකය ලංමේසි්ත ලංපත් හ යජ ලංකව ලංාථදය ලංරාඅපවජ ලං ිටුව  ලං
ාභපති ලං මේසි්ත ලං ශ්රි ලං කා  ලං ද්ධ හ ලං ුදාවද ලං දා ලං බුට් ලං ාපත් හතු ලං (ුයි කග්) ලං ළු ලං ද්දල් ලං 75,000ෂක ලං ිටකදී ලං ගනිජ ලං ාඳු ලං
පිළිගත් හ ලංු ලංසුදුසු අ ලංකත් හ ලංකාසු ලං රුද්ත ලං දති්ත ලංදාද්ර ලං ලංා ජ ලංකව ලංකාසු ලං ඳදනු ලංක
 ලං
2

කාසු ලං ඳමේජ ලංජාති  ලංායඟ රි ලංිටක ලං වමේ අ ලංපිළි දා ලංයට ත් හ ලංසිදු ලං යනු ලංක

 ලං

3
කවර් ලං ුයි කග් ලං ාපත් හතු ලං නි ප
 වජ ලං ර්ජ්තා ආ ලං ාදජ ලං දශ ය්ත ලං දාය ලං 05  ලං පළපුරුධ වෂක ලං ාහිා ලං ධ ශිය ලං
නි ප
 ව ය්ත ලං දති්ත ලං කාසු ලං ඳදනු ලං ක
 ලං  ලං ාවක ලං භණ්ඩ ලං නි පවජ ආ ලං ජො ය වජ ලං කාසු ලං රුද්ත ලං මේසි්ත ලං
නි ප
 ව ය ග් ලං ාදායය ලං ාහිාද ලං කාසු ලං ල්ඛණ ආ ලං පරිච් ේව ලං IV ක ෘති ලං පත්රයට ලං ානුද ලං කාසු ලං ඉ ජරිපත් හ ලං ක ලං ද්තුය  ලං ලං
(එදනි ලං ධ ශිය ලංනි ප
 ව ය්ත ලංාදජ ලංදශ ය්ත ලංදාය ලං5  ලංදත් හ ලං කවර් ලංාපත් හතු ලංනි පවජ ලංෂක ත්ර ආ ලංපළපුරුධ ව ලංාහිාද ලං
මේය ලං ද්තු ලං ාායඅ ලං එදනි ලං කාසු ලං රුද්තටත් හ ලං ාදජ ලං දශ ය්ත ලං දාය ලං 03  ලං කසිජදෂක ලං ාඳු ලං ශ්රී ලං කා   ලං දයපය ලං
ලියප ජාචි ලංාුති යෂක ලංතිබිය ලංද්තුය )  ලං ලං
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ිටක ලං ගණ්ත ලං ඉ ජරිපත් හ ලං කිරිජට ලං ා ේෂකෂිා ලං සුදුසු අ ලං කත් හ ලං ාපද්අ ලං රුද්ත ලං ුට ලං ශ්රි ලං කා   ලං
ොළ0 ලං 03අ ලං
කවෂක  ලංජද ත් හ ලංපිහිටි ලංද්ධ හ ලංුදාව ලංදාකාථජ ආ ලංද් හෝප යණ ලංජාටර් ලං ජාජයල් ලං දති්ත ලංදඩි ලංමේාාය ලංක  ලංගා ලං
ු  ලං(දු  ලංාා ය/ ලංෆෂකා ලංාා ය ලං011-2432135අ ලංmgobr@army.lk) ාදවඅ ලංාති ආ ලංදඩ ලං යජ ලං ජජ ලංදක ලං ප ද ලං09 00 ලං
සිට ලංප ද ලං03 00 ලංපය ලංවෂකද ලංකයෂක  ලංාජායාශ ආ ලංරහජ ලංගණ ික රි ලං ර්යක ආ ජ ලංකාසු ලං ල්ඛජ ලං ජොිට ල් ලං
පරිෂක  ලං ක ලංු  ලංකයෂක  ලංාජායාශ ආඅ ලංරහජ ලංගණ ික ී  ලං දා ලංලිිතා ලංඉල්ලීජෂක ලංාජඟ ලංකපසු ලං ජො ගදජ ලං
කව ලංරු  ලං35අ000 00ෂක ලංකයෂක  ලංාජායාශ ආ ලංරහජ ලංගණ ික ී  ලං දා ලංදාවලි්ත ලං ගමේ ජ්තඅ ලංඉා්රිසි ලංජහය ය්ත ලං
දාද්රිා ලංකාසු ලං ඳමේ අ ලං ල්ඛණ ලංක  ලංගා ලංු  ලංකාසු ලං ල්ඛණ ලං2017.01.09 ලංදජ ලං ජජ ලංසිට ලං2017.01.30 ලංදජ ලං ජජ ලංවෂකද ලං
නිකුත් හ ලං යනු ලංක
 ලං
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ා ේෂකෂිා ලං කාසු රුද්ත ලං ාජ ලං කාසු ලං ල්ඛජ ලං ිටක ජ ලං ගනීජට ලං පයඅ ලං 1987 ලං ාා  ලං 03 ලං වයණ ලං පොදු ලං
පජා ලංයට ත් හ ලං(ාවක ලංද්ත ්තජඅ) ලංලියප ජාචි ලංවී ලංඑජ ලංලියප ජාචි ලංාුති ය ලංඉ ජරිපත් හ ලං ක ලංද්තුය
6

ෝතත්රත් හ ලං

කාසු ලං රුද්ත ලංාාදු ලං ල්ඛණගා ලං ජොමේය ලංද්තුය  ලං

7
ඉුා ලං වෂකද ලං ඇති ලං කපසු ලං ජො ගදජ ලං ට්තඩර් ලං ගාතුදට ලං ාජායද ලං රු  ලං 65අ000 00  ලං කපසු ලං ජො ගදජ ලං
දාවකෂක ලං(දාවලි්ත) ලංනිය ජ ලංපරිෂක ද ලංාඳු ලංකයෂක  ලංාජායාශය ලං දා ලං ගමේය ලංද්තුය  ලං
8
කාසු ලං2017.01.31 ලංදජ ලං ජජ ලං පයදරු ලං10.00 ලංපයට ලං පය ලංාභපති, ාජාය ලංජණ්ඩක ලංමේසි්ත ලංපත් හ ක ලංාථදය ලං
රාඅපවජ ලං ිටුවද, කයෂක  ලංාජායාශය අ ලංාා  ලං15/5අ ලං කවෂක  ලංජදාඅ ලං ොළ0 ලං03  ලංයජ ලංලිපිජයට ලං ලංලියප ජාචි ලං
ාප් ක්ත ලංඑමේජ ලං ුෝ ලංපුා ලංලිපිජයට ලංක ජ ාේ ලං ගජමේත් හ ලංභය ලං ජජ ලං ක ලංුකිය  ලං
රහජ ලංගණ ික ී අ
බිඅ ලංජුකඅ ලං ලංකයෂක  ලංාජායාශයඅ
ාා  ලං15/5අ ලං කවෂක  ලංජදාඅ
ොළ0 ලං03
කාසු ලං භය ලං ගනිජ ලං ාදා්තවු ලං දුජ ලං කාසු ලං මේදෘා ලං යනු ලං ක ජ ලං ාායඅ ලං ඒ ලං ාඳු ලං කාසු ලං රුද්තට ලං ු ලං
ඔවු්ත ග් ලං කයකත් හ ලංනි යෝජිාය්ත ලංුට ලංකාසු ලංමේදෘා ලං යජ ලංාදාථ  ජ ලං පනි ලංසිටිය ලංු  ලංරජව ලංමේ ලංක ජ ලං
කාසු ලංභය ලංගනු ලං ජොක
 ලං ලං

ශ්රි ලංකා  ලංදාවලි්ත ලංරු  ලං2,600,000.00 ලංදටිජ ජකි්ත ලංද්ත් හ ලංකාසු ලං දුඅ යයෂක ලං(ශ්රි ලංකා  ලංජු ලං ාකු  ලංානුජා ලං
යජ ලංකව ලංශ්රි ලංකා   ලංරියත් හජ  ලං ාකුදකි්ත ලංක ගත් හ) ලංඉ ජරිපත් හ ලං යජ ලංාජ ලංකාසුදෂක ලංාජගජ ලංක  ලං ජය ලංද්තුය  ලං ජජ ලං
කාසු ලං දුඅ යය ලං රථජ ලං ලිිතා ලං ඉල්ලීජ ලං ජා ලං
ෝත ධ සි ලං මේයහිාද ලං දාවල් ලං දට ලං පරිදර්ාජය ලං ක ලං ුකි ලං දුඅ යයෂක ලං
මේය ලංද්තුය  ලං
9
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දඩි ලංමේාාය ලංාඳු ලංාජා්තජ  ලං
රහජ ලංගණ ික රි ලං
දුය ථජ ලංාා ය ලං

-

ද් හෝප යණ ලංජාටර් ලං ජාජයල් ලංශඛද
ද්ධ හ ලංුදාව ලංදාකාථජය ලං
දුය ථජ ලංාා ය ලං
-

කයෂක  ලංාජායාශය ලං
011-2439381/ ලංෆෂකා ලංාා ය ලං011-2390720

011-2432135 ලං/ ලංෆෂකා ලංාා ය ලං011-2432135
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කාසු ලංමේදෘා ලංකිරි අ ලංාදාථදට ලංාුභගි ලංමේජට ලංා ේෂකෂිා ලංපුධ ගකය්ත ග් ලංජඅ ලංාු ලංජා ු ප ලං/ ලංමේ ධ ශ ලංගජ්ත ලං
කපත්ර ලං ාා යඅ ලං කාසු ලං මේදෘා ලං කිරිජට ලං නියිටා ලං  ජජට ලං ා ජජ ට ලං (03) ලං පය ලං කයෂක  ලං ාජායාශ ආ ලං රහජ ලං
ගණ ික රි ලං දා ලංලිිතාද ලංක  ලං ජජට ලං ටද්තු ලං යජ ලං කා ලංසියළුජ ලංකාසු ලං රුද්තට ලංවනුඅ ලං වනු ලංක
 ලං

ාභපති,
ාජාය ලංජණ්ඩක ලංමේසි්ත ලංපත් හ ක ලංාථදය ලංරාඅපවජ ලං ිටුවද,
කයෂක  ලංාජායාශය ලං
ාා  ලං15/5, ක ලංවෂක  ලංජදා,
ොළඔ ලං03.
 ලං ලං

