
2016 වර්ෂය සඳහා සැපයුම්කරුවන් / කකොන්ත්රාාත්කරකරුවන් යායාපංචි ක රීම  

ආරක්ෂක අ ාත්යාාචිශය 
 
01 2007 ජූලි මස 30 වන දින අංක 1508/08 දරණ අතිවිශ ේෂ ගැසට් නිශේදනයට යටත්ව, ආරක්ෂක  

අමාත්ාං ය සට අට අද්ධිතත පටත සඳටන් ආයතනයන් ශවද්ශවන් 2016 වර්ෂයට ලියාපදිංචි 
වීම සඳටා ඉදිකිරීම්, අළුත්වැඩියාවන් ටා භාණ්ඩ සට ශසේවා සැපයීම සඳටා විශිශීය නිෂ්පාදකයින්, 
අද්මත නිශයෝජිතවරුන්, ශිශීය නිෂ්පාදකයින්,  ශිශීය සැපයුම්කරුවන්, ශකොන්ත්රාාත්කරුවන් සට 
උපශි ක ආයතනයන් ශගන් ආරක්ෂක අමාත්ාං ශල  ශ්කම් වි් න් ඉ්්පම්පත් කැඳවද් ේැශ .  

 

* ආරක්ෂක  අමාත්ාං ය    www.defence.lk 

  
 රාජ්ය් ුදිත ශසේවය 

 පර්ශලෂණ ටා සංවර්ධන මධ්ස්ාානය            
                  

    * ශ්රී  ේංකා යුිධ ටදාදාව      
    * ශ්රී  ේංකා නාවික ටදාදාව      
    * ශ්රී  ේංකා වනවන් ටදාදාව      
    *    සර් ශජ්යෝන් ශකොතේාවේ ආරක්ෂක වි ව් විද්ාේය    
    *    ් වි් ආරක්ෂක ශදපාර්තශම්න්තුව     
    *    ශවරළ ආරක්ෂක ශදපාර්තශම්න්තුව    
      
     
 

02. අයදුම්පත්රා බාාැැී  
 
අ.  ශිශීය ටා විශිශීය අයදුම්කරුවන්ටට 2015.08.31 දින ් ට 2015.10.16 දින දක්වා පටත සදටන්   

ශව  අඩවියට පිවිසීශමන්  අයදුම්පත ධාගත (Download) ටැක. 
 

 ආරක්ෂක  අමාත්ාං ය -  www.defence.lk 
     

 
ආ. ලියාපදිංචි වීමට අදාේ ඉ්්පම්පත් කට්ටේය පිටු 60 කින් පමණ යුක්ත වන අතර එය පටත සදටන් 

ශකොටස්වලින් සමන්විත ශේ. 

  
1. ප්රසධාන ඉ්්පම්පත් ශපෝරමය 
2. විශිශීය සැපයුම් ආයතනශල දත්ත ශපෝරමය (ඇදාණුම “ඒ ”) 
3. උපශදස් ටා ශකොන්ශිසී අඩංවන පත්රිරකාව (ඇදාණුම “බී ” , “බී1”) 
4. පිටු 48 කින් පමණ යුක්ත විසත්රාත්මක කාණ්ඩ ේැයිසත්ුව 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 ඒකාධිධ ශසේවා භාෂා පුහුණු ආයතනය 
 

 

http://www.defence.lk/
http://www.defence.lk/


03. කාණ්ඩ ගාස්තු ශගවීම 
 
   අ. ශිශීය සැපයුම්කරුශවකුශගන් එක් කාණ්ඩයක් ශවද්ශවන් අයකරද් ේධන ගාසත්ුව රු. 1500/=කි 
 
   ආ. විශිශීය සැපයුම්කරුශවකුශගන් (ශිශීය නිශයෝජිතයකු ශනොමැතිවිට) එක් කාණ්ඩයක් ශවද්ශවන් 

අයකරද් ේධන ගාසත්ුව ඇමරිකාද් ශඩොේර් 15 කි. 
 

   ඇ. ආරක්ෂක අමාත්ාං ශල කාර්යාබයට කාණ්ඩ ැාස්තු ාාර කනොැන්නා ාැවින් 2016 වර්ෂයට 
සැපයුම්කරුවන් ලියාපදිංචි කිරීම සදටා කාණ්ඩ ගාස්තු ශගවීම ආරක්ෂක අමාත්ාං ශල ේංකා 
ධැංකුශේ ටැශප්රසොශ න්  ාඛාශේ අංක 7040119 දරණ ගිණුමට ධැරවන පරිදි ේංකා ධැංකුශේ ඕනෑම 
 ාඛාවකින් ශගවීම් කළ ටැකිය. 

 

   ඈ. විශිශීය සැපයුම්කරුවන්ද 2016 වර්ෂයට ලියාපදිංචි කිරීම සම්ධන්ධව ත්යානාපති කාර්යාබ හරහා 

කාණ්ඩ ැාස්තු කැවී  නත්යර කර ඇත්ය. ඒ ශවද්වට විශිශීය අයදුම්කරුවන්  Swift Code    
භාවිතශයන් ේංකා ධැංකුව ශවත දාද් ශගවිය යුතුය. 

 

  Swift No  - BCEYLKLX 
  Branch Code  - 747 
  Account No  - 7040119 
 

   ඉ.  කාණ්ඩ ගාස්තු ශගවීශම්දී ඉදිරිපත් කරන මුදල් ත්යැන්පතු පත්රිoකාව අයදුම්පත්රාය සමග ඉදිරිපත් 
කළ යුතුය. (දාද් ශගවූ ධවට සටතික ශකශරන පරිදි) 

 
   අ.  ශිශීය සැපයුම්කරුවන් ටා විශිශීය සැපයුම්කරුවන් කාණ්ඩ ගාස්තු 2015.08.31 දින ් ට 

2015.10.16  දින දක්වා වූ කාේ පරිිශේදය තුේදී ශගවා අවසන් කළ යුතුය. 2015.10.16 දිනට පසුව 
ශගවද් ේධන කාණ්ඩ ගාසත්ු පිළිධදව ආරක්ෂක අමාත්ාං ය වගකියද් ශනොේැශ . 

 
04. නි්  පරිදි සම්පූර්ණ කරන ේද අයදුම්පත්රාය අදාේ ලිපි ශ්ඛන සමග 2015 ඔක්ශතෝධර් මස 16 දිනට 

ශටෝ අට ප්රසාම පටත සඳටන් ලිපිනයට ලියාපදිංචි තැපෑශේන් එවිය යුතුය.  ඉ්්පම්පත්රා ධටාේන 
ලියුම් කවරශල වම්පස ඉටළ ශකේවශර් “සැපයුම්කරුවන් ලියාපදිංචි කිරීම 2016 වර්ෂය ශිශීය / 
විශිශීය ” ව ශයන් සදටන් කළ යුතුය. 

ප්රේධාාන ැකකාිකකාි 

ආරක්ෂක  අ ාත්යාාචිශය 

අචික 15/5, ාාබදක්ෂ  ාවත්ය 

කකොළඹ 03 
 
05. 2016 වර්ෂයට සැපයුම්කරුවන් ලියාපදිංචි කිරීම සම්ධන්ධව අවසන් තීරණය ගැනීශම් අයිතිය  

ආරක්ෂක අමාත්ාං ශල ශ්කම් සතුශේ. 
 
 

                         බී.එම්.යූ.ඩී. ධස්නායක 

         ශ්කම් 
                    ආරක්ෂක අමාත්ාං ය 
 
2015 ක්වූ අශගෝස්තු මස 24 වන දින 
ආරක්ෂක අමාත්ාං ය  
15/5 ,  ධාේදක්ෂ මාවත, ශකොළඹ 03.                    ච/ 


