ශ්රී ලංකා ස ලංාජසආ ලංක්ෂණ ම ලංජඩලයක
ාජෘද්ධි, ලංගෘහ ලංකර්ථි , ලංෂණෂුද්ර ලංුලකය, ලංාවය ා ලංැකිය ස ලංහස ලංයයසපස් ලං
ාායර්ධන ලං්සආය ලංමජස්යාශ

2022 ලංයර්

 ලංාඳහස ලංාැපයුම් රුයන් ලංලි සපදාචි ලංියරීජ.

මජහි ලං පහ් ලං දැෂණමයන ලං උපමේඛනමේ ලං ාඳහන් ලං භසඩලය ලං හස ලං මාේයසයන් ලං ාැපයීජ ලං ාඳහස ලං ාැපයුම් රුයන් ලං
ලි සපදාචි ලංියරීජට ලං2021.12.24 දන ලංදෂණයස ලංම දුම්පත් ලං ැඳයනු ලංකැමේ.

ාැපයුම්

සර් සලී  ලංලිපි ලංද්රයය ලං(මටෝනර් ලංද ලංඇතුළුය)
 ුලද්රම ලං ටයුතු ලං(ිජිටටේ ලංුලද්රම ලං ටයුතු ලංද ලංඇතුකත් ලංිය  ලංයුතුි..)

සර් සලී  ලංඋප ්ම ලං(පුටු, ලංමම්ා, ලංමේජසරි)
 ඡස ස ලංපිටපත් ලං න්ත්ර, ලංමරොමආෂණටර්, ලංුලද්රම ලං න්ත්ර, ලංපරිගම  ලං න්ත්ර, ලංාන්ිවමදදන ලංඋප ්ම
 යසයු ලංාමී ්ම ලං න්ත්ර ලංාැපයීජ

මාේයසයන් ලං
















පරිගම  ලංජෘදු සාග ලංාායර්ධන  ලංියරීජ.
ජෘදු සාග ලංමාේයස ලංාප න්නන් ලං/ ලංමමකිය රුයන්
රූපයසහිිව ලංමයළඳ ලංදැන්වීම් ලංහස ලංම ටි ලංචිත්රපට ලංා ාව ලංියරීජ.
ති්ම්ද ලංදැමීජ ලං( ලංvertical Blinds) ාහ ලං සපට් ලංියරිජ. ලං
්ථයසහන ලංමාේයස ්ම  ලංහස ලංමළුත්යැිජ ස ලංියරීජ.
තුරුපැද ලංහස ලංත්රී ලංම්ෝද ලං්ථ ලංමාේයස ්ම  ලංහස ලංමළුත්යැිජ ස ලංියරීජ.
මභයන්්් ලංදු් ථන ලංහස ලංදු් ථන ලංජසර්ග ලංමළුත්යැිජ ස ලංියරීජ.
මආනමර්ටර්, ලංආක ලංමජෝට් ලංමළුත්යැිජ ස ලංියරීජ.
පරිගම  ලං න්ත්ර, ලංකැප්මටොප් ලංහස ලංුලද්රම ලං න්ත්ර ලංමළුත්යැිජ ස ලංියරීජ.
පුටු ලංාහ ලංමම්ා ලංමළුත්යැිජ ස ලංියරීජ.
යසයු ලංාමී ්ම ලං න්ත්ර ලංමළුත්යැිජ සය
ක්ෂණ  ලංමාේයස ලංාැපයීජ
පිරිසිදු ලංියරිමම් ලංමාේයස ලංාැපයීජ
මගොයනැගිලි ලංඉදියරීජ ලංහස ලංමළුත්යැිජ ස ලංියරීජ. ලං( ලංඇළුමිණි ම් ලං, ලං ය ලංාහ ලං ලංපසර්ටි න් ලංඇතුළත්ය) ලං
ආකනක ලංහස ලංියදුලි ලං සර්මි  ලං ටයුතු

ම ොන්මද්සි
1. ාැපයුම් රුයන් ලංම ොළඹ ලංදාවත්රිෂණ  ලංතුළ ලංපිහිටි ලංක ්න ලං/ ලංපුද්ගකි.න් ලංිය  ලංයුතු . ලං
2. ලි සපදාචි ලංවීජ ලංාඳහස ලංඉදරිපත් ලං ළ ලංයුතු ලංම දුම්ප් ලංමප ලංජඩලයක  ලංමය් ලංරු.500/-ෂණ ලංමගවීජ ලං ලංජඟින් ලං
කබස ලංග් ලංහැිය .
3. ාම්පූර්ම ලං ්න ලං කද ලං ම දුම්ප් ලං 2021.12.24 ලං දනට ලං මප් ලං ලි සපදාචි ලං ්ැපෑමකන් ලං එවීජ ලං මහෝ ලං
මගනැියත් ලං බස් ලං දීජ ලං සිදු ලං ළ ලං යුතු ලං ම්් ලං ම දුම්පත් ලං බහස ලං එයන ලං ලියුම් ලං ය්මේ ලං “2022 ලං යර් ට ලං
ාැපයුම් රුයන් ලංලි සපදාචි ලංියරීජ” ලං නුමයන් ලංාඳහන් ලං ් ලංතිබි  ලංයුතු .
4. එෂණ ලංාැපයුජ ට ලංයයස ලංලි සපදාචි ලංයන්මන් ලංනම් ලංමයන ලංමයනජ ලංම දුම්පත්ර ලංම ොුල ලං ් ලංලි සපදාචි ලංිය  ලං
යුතු .
5. ඔබ ලං ියසින් ලං ලි සපදාචි  ලං ාඳහස ලං ඉදරිපත් ලං ්නු ලං කබන ලං ම දුම්පත්ර ලං පරීෂණ ස ලං ් ලං ිව මි් ලං ුදදුුද ම් ලං
ාහි් ලං ාැපයුම් ලං ක ්න ලං පජමෂණ ලං ලි සපදාචි ලං ්ගන්නස ලං ම්් ලං එහිදී ලං මජජ ලං ජඩලයකමේ ලං තී්ම  ලං
මයාසන ලංතී්ම  ලංමද.

ාභසපති,
ශ්රී ලං ලංකා ස ලංාජසආ ලංක්ෂණ ම ලංජඩලයක ,
මා  ලං18, ලං්සආගිරි  ලංපස්, ලං්සආගිරි
මයේ ලංමයිය  ලං- ලංwww.ssb.gov.lk
දු. .  ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං- ලං011-5946900

ශ්රී ලංකා ස ලංාජසආ ලංක්ෂණ ම ලංජඩලයක
ාජෘද්ධි ලං, ලංගෘහ ලංකර්ථි , ලංෂණෂුද්ර ලංුලකය, ලංාය
ව ා ලංැකිය ස ලංහස ලං
යයසපාරස් ලංාායර් ර ලං්සආය ලංඅජසත්යාශ  ලං

අා  ලං18, ලං්සආගිරි  ලංපාරස්, ලං්සආගිරි

01. ව්යඳආයතනයන /යහයමිකරුරු නයන :ය....................................................................
...............................................................................................................................
02. ව්යඳආයථනන /යපිනයනනය:ය.....................................................................................
................................................................................................................................
03. දුආුනනයඅංුනය:ය...........................................................
04. ෆක්ථයඅංුනය:ය...........................................................
05. යඊය ේල්යපිනයනනය:ය...........................................................
06. තනයනනය ව්නු ව්න්යථේබන්ධයුආගයයහකියනිලධරිනය:
න ය

:ය................................................

දුආුනනයඅංුනය

:ය................................................

ෆක්ථයඅංුන

:ය.................................................

07. ව්යඳආයපිනඳංං අයඅංුනය:ය...........................................................
(ව්යඳආයපිනඳංං අයථහකයු /යනයතඳයක්යුණුම්ේය ලථයඉංරිඳත්යුආන්න)
08. ථඳනනුයලබනය ථේව්ව්න්ය:ය ලං(ථඳනනුයලබනය ථේව්ව්න්යඉංරි /ය√යලකුණය නොදන්න)ය
ඳරිගණුය ෘදුුංගයථංව්ර්ධනනයකිරී .
රඳව්මිනිය ව්ළයදන්වීේයහය ුටිය අත්රඳතයථුථයකිරී .
කයආ ආංයදමී ය(යvertical Blinds) ථහයුඳට්යකිරි .ය
ආනයව්හනය ථේව්ුආණනය
ආනයව්හනයඅළුත්ව්ඩිනව්ය
නතුරුඳංයහයත්රීය ආ දයආනය ථේව්ුආණනයහයඅත්ත්ව්ඩිනව්
අභ්යන්යආයදුආුනනයහයදුආුනනය ර්ගයඅත්ත්ව්ඩිනව්
ෙන ර්තර්යයඅළුත්ව්ඩිනව්
ෙලය

තආහයෙලයනලයඅළුත්ව්ඩිනව්

ඳරිගණුයනන්ත්රයඅළුත්ව්ඩිනව්
ණුද්රණයනන්ත්රයහයානයනයතඳත්යනන්ත්රයඅළුත්ව්ඩිනව්
ුර්නලීනය ේථයථහයපුටුයඅළුත්ව්ඩිනයකිරී .
ව්යුයථමීුආණයනන්ත්රයඅළුත්ව්ඩිනයකිරී .

තආක්ෂුය ථේව්යථඳයී .
නයරිසිදුයකිරි ේය ථේව්යථඳයී .
ගොඩනගිපියඉංකිරී යහයඅළුත්ව්ඩිනයකිරි .ය(ුළුකරණිනේ,යනුඩයථහයඳර්ටිෂන්ය
ුතුළත්ව්)
ෙලනළයහයවිදුපියුර්කරුයුතයුතු
CCTV ු ආයථවියකිරී යහයනඩත්තුව්
ෘදුුංගය ථේව්යථඳනන්නන්යහයඅ ලවිුරුව්න්
09. ථේව්යලබයංනයහකියඋඳරි යණනයසී ව්යහයුලයඳරිච් ේදනය:ය.......................
...............................................................................................................................
10. ව්ට්යබදුයඅනයකිරි ේයඅයිකයනය(ඔව්හනය)ය:ය...................................................................
11. ව්ට්යබදුයඅනයකිරී ේයඅයිකයනයුත්නේය,යපිනඳංං අයඅංුනය:ය..........................................
12. ථේව්යුතයුතුයඉටුයුආනහයඉටුයුආනුයලබූයආෙයයතනයනය ව්යනේය යනයිබබයවිථයආය:

ක ත්රයේ ලංරජ

ඉටු ලං ළ ලං සර්

සක ලංසීජසය

විජසීම්
නික සරි සයේ ලං
දු් ථර ලං
රජ
අා

13.ය ගවුේයලදුඳත්යඅංුනය:ය...........................................................
(ුරුණුආයඅදළයලදුඳයය ේයථ ඟයඉංරිඳත්යුආන්න)
පිනඳංං අ නන්ය ඳසුය ඉටුය ුආනුය ලබනය ථේව්ය ුොතථය ශ්රීය ලංුය ථ ෙය තආක්ෂණය ණ්ඩල /ය
ුොන් ේසිව්ලතයඅනුකූලව්යක්රිනකිරී තය යහයඅනයයඟුඟය ව්කරහය ව්ණු.
ංනනය

:ය...........................................................

අනදුේුරු නයන

:ය...........................................................

අනදුේුරු නයඅත්ථන

:ය...........................................................

නිලයණුද්රව්

:

