ශ්රී ලංකා ස ලංාජසආ ලංක්ෂණ ම ලංජඩලයක
ාජසආ ලංාවිබකගැන්වීම් අජසත්සාශ
2019 වර්

 ලංාඳහස ලංාැපයුම් රුවන් ලංලි සපදාචි ලංකිරීජ.

මජහි ලං පහත් ලං දැෂණමවන ලං උපමේඛනමේ ලං ාඳහන් ලං භසඩලය ලං හස ලං මාේවසවන් ලං ාැපයීජ ලං ාඳහස ලං
ාැපයුම් රුවන් ලංලි සපදාචි ලංකිරීජට ලං2018/12/04 ලං දන ලංදෂණවස ලංඅ දුම්පත් ලං ැඳවනු ලංකැමේ.

ාැපයුම්
 සර් සලී  ලංලිපි ලංද්රව ලං(මටෝනර් ලංද ලංඇතුළුව) ලං
 මුද්රම ලං ටයුතු ලං(ිජිටටේ ලංමුද්රම ලං ටයුතු ලංද ලංඇතුකත් ලංවි  ලංයුතුි..)
 සර් සලී  ලංඋප ්ම ලං(පුටු, ලංමම්ා, ලංඅේජසරි)
 ඡස ස ලං පිටපත් ලං න්ත්ර, ලං මරොමආෂණටර්, ලං මුද්රම ලං න්ත්ර, ලං පරිගම  ලං
උප ්ම
 වසයු ලංාමී ්ම ලං න්ත්ර ලංාැපයීජ

න්ත්ර, ලං ාන්ිවමදදන ලං

මාේවසවන් ලං














පරිගම  ලංජෘදු සාග ලංාාවර්ධන  ලංකිරීජ.
රූපවසහිිව ලංමවළඳ ලංදැන්වීම් ලංහස ලංම ටි ලංචිත්රපට ලංා ා ලංකිරීජ.
ති්ම්ද ලංදැමීජ ලං( ලංvertical Blinds) ාහ ලං සපට් ලංකිරිජ. ලං
්ථවසහන ලංමාේවස ්ම  ලංහස ලංඅළුත්වැිජ ස ලංකිරීජ.
අභන්ත්් ලංදු් ථන ලංහස ලංදු් ථන ලංජසර්ග ලංඅළුත්වැිජ ස ලංකිරීජ.
මආනමර්ටර්, ලංආක ලංමජෝට් ලංඅළුත්වැිජ ස ලංකිරීජ.
පරිගම  ලං න්ත්ර, ලංමුද්රම ලං න්ත්ර ලංඅළුත්වැිජ ස ලංකිරීජ.
පුටු ලංාහ ලංමම්ා ලංඅළුත්වැිජ ස ලංකිරීජ.
වසයු ලංාමී ්ම ලං න්ත්ර ලංඅළුත්වැිජ සව
ක්ෂණ  ලංමාේවස ලංාැපයීජ
පිරිසිදු ලංකිරිමම් ලංමාේවස ලංාැපයීජ
මගොයනැගිලි ලංඉදකිරීජ ලංහස ලංඅළුත්වැිජ ස ලංකිරීජ
ආකනක ලංහස ලංවිදුලි ලං සර්මි  ලං ටයුතු

ම ොන්මේසි
1. ාැපයුම් රුවන් ලංම ොළඹ ලංදාත්රිෂණ  ලංතුළ ලංපිහිටි ලංක ත්න ලං/ ලංපුේගකි.න් ලංවි  ලංයුතු . ලං
2. ලි සපදාචි ලං වීජ ලං ාඳහස ලං ඉදරිපත් ලං ළ ලං යුතු ලං අ දුම්පත් ලං අප ලං ජඩලයක  ලං මවත් ලං රු.500/-ෂණ ලං
මගවීජ ලං ලංජඟින් ලංකබස ලංගත් ලංහැකි .
3. ාම්පූර්ම ලං ්න ලං කද ලං අ දුම්පත් ලං 2018/12/04 ලං  ලං දනට ලං මප් ලං ලි සපදාචි ලං ත්ැපෑමකන් ලං එවීජ ලං
මහෝ ලංමගනැවිත් ලංබස් ලංදීජ ලංසිදු ලං ළ ලංයුතු ලංඅත්් ලංඅ දුම්පත් ලංබහස ලංඑවන ලංලියුම් ලං ව්මේ ලං“2019 ලං
වර් ට ලංාැපයුම් රුවන් ලංලි සපදාචි ලංකිරීජ” ලං නුමවන් ලංාඳහන් ලං ් ලංතිබි  ලංයුතු .
4. එෂණ ලං ාැපයුජ ට ලං වයස ලං ලි සපදාචි ලං වන්මන් ලං නම් ලං මවන ලං මවනජ ලං අ දුම්පත්ර ලං ම ොමු ලං ් ලං
ලි සපදාචි ලංවි  ලංයුතු .
5. ඔබ ලං විසින් ලං ලි සපදාචි  ලං ාඳහස ලං ඉදරිපත් ලං ්නු ලං කබන ලං අ දුම්පත්ර ලං පරීෂණ ස ලං ් ලං ිව මිත් ලං
සුදුසු ම් ලං ාහිත් ලං ාැපයුම් ලං ක ත්න ලං පජමෂණ ලං ලි සපදාචි ලං ්ගන්නස ලං අත්් ලං එහිදී ලං මජජ ලං
ජඩලයකමේ ලංතී්ම  ලංඅවාසන ලංතී්ම  ලංමද.
ාසජසනසධිකා සරි,
ශ්රී ලංකා ස ලංාජසආ ලංක්ෂණ ම ලංජඩලයක ,
අා  ලං18, ලං්සආගිරි  ලංපස්, ලං්සආගිරි
මවේ ලංඅයවි  ලං- ලංwww.ssb.gov.lk
දු. .  ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං- ලං011-2886585/86

