බන්ධනාගාර දෙඳාර්තදේන්තු ප්රාථමික ශ ල්පි ස දසා ා ග ස සහා (111 න ඳන්තිස)
ජාසා රූඳ ශීපි ස හා සංස්ශර ශීපි ස තනතුරු සහා බ ා ගැනිම.
ශ්රී ලංා බ ලං්ධනාගබ ර ලංපාරබතමේප්ධනවේප  ලංප්රබථමික   ලංල්පිය ය ලංපවාලබ ලං
ය ලංවඳශබ ලංරශේ ලංේගවේරු ලංපුරපුරබඩු ලංවි ලංඇති ලං්ැවිධන ලං
ඒ ලංවඳශබ ලංසුදුව්වධන ලංපේෝරබ ලං ැනිමට ලංරශේ ලංවඳශධන ලංසුදුසු ් ලංත් ලංශ්රි ලංබාක  ලංය රික  ලංපුරලැසියධනපේ ලංඅයදු්රත් ලං ැඳලනු ලං
ැපේ.

01.තනතුරු:- ඡාසා රූඳ ල්පි ස හා සංස්ශර

ල්පි ස තනතුරු 111 න ඳන්තිස

අනු
අංශස
01

තනතුර

පුරප්ඳාඩු ග න

ඡබයබ ලංරර ලංල්පිය 

01

02

වාව් ර

01

 ලංශීපිය 

02. ැටුප් ක්රමස :රු.25,790 - 10 x270 - 10 x 300 - 10 x 330 ලං- ලං12x350 ලං ලං- ලංරු.38,990 ( PL 3 – 03/2016)
2016.02.25 ලංදිගැතිරබජ්ය ලංරරිරබග ලංක්රපපි  ලංඅා  ලං03/2016 ලංි ලංඋර ලංපපි ග ලං11 ලංඅනුල ලංලැටුප් ලංප ලනු ලංැපේ.

3. අධයාඳන හා ද න ස සුසුසුශේ :(අ) අධයාඳන සුසුසුශේ ලං:
අ.පරො.ව.(වබ/පරෂ) ලංවිභබ පේදී ලංපාලර ට ලංපගොලැඩි ලංලබර ලං
වියයධන ලං06 ලංකධන ලංවමත් ලංවි ලංතිබිය ලංයුවේය.

ග දීයටත් ලංය රිපවයිධන ලංව්මබග ලංපා ක් ලංවිේල ලං

(ආ) ෘ සතිස සුසුසුශේ:
එක් ලං එක් ලං ක්පාත්රපේ ලං ි ලං බතමය ලං භබවිේයට ලං අාබල ලං ේතතියි  ලං ශබ ලං ලතත්තිය ලං අායබරග ලං ප ොක ධන ලං වභබල ලං
ය ළි නු ලං ්ග ලං ජ්බති ලතත්තිය ලං කුවේබලධන ලං ි(NVQ) ලං සි ලැනි ලං (04)මට්ටමට ලං ඇවේෂත් ලං ලධනගබ ලං වු ලං අාබෂ ලං
ේබක්ණි  ලංරබඨමබබලධන ලංවබතමථමි ල ලංශාබරබ ලංතිබිය ලංයුවේය.(වශති  ලංමගිධන ලංවගබථමි ලං  ලංයුවේය)

(ඇ)ඳළපුරුද්ෙ:
අාබෂ ලංපක්්ත්රපේ ලං්බ ලංඇති ලං ලංරෂපුරුද්ා ලංඅමේර ලංසුදුසු මක් ලංපව ලංව නු ලංැපේ.
(වශති  ලංමගිධන ලංවගබථමි ලං  ලංයුවේය

(ඈ) සස් සීමා  ලං:
ැවට් ලංනිප ාගය ලංඅනුල ලංඅයදු්රත් ලංභබර ධනගබ ලංඅලවධන ලංදිගට ලංලයව ලංඅවුරුදු ලංාශ ලංඅට ලං(18) ලංට ලංපගොඅඩු ලංවශ ලංඅවුරුදු ලං
ශේලිව් ලංරශ ලං(45) ලංට ලංපගොලැඩි ලංය රික  ලංඅයදු් රුලධන ලංවිය ලංයුවේ ලංය. ලං

(ඉ) ශායිශ සුසුසුශේ ලං:
අයදු් රුලධන ලං(i)උව ලං- ලංඅලම ලංඋව ලංඅඩි ලංරශ ලං(05) ලංයි ලංඅඟපි ලංශේර ලං(04) ලංක් ලංවිය ලංයුවේ ලංය.

(ඊ) ද න ස සුසුසුශේ ලං:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

ශ්රී ලංබාක  ලංපුරලැසියකු ලංවිය ලංයුවේය.
මගබ ලංපවෞ යයකධන ලංයුක්ේ ලංවිය ලංයුවේ ලංඅේර, ලංයශරත් ලංකරිේයකධන ලංා ලංයුක්ේ ලංඅයලුනධන ලංවිය
යුවේය. ලං
කරිේ ලංද යට ලංඅාබෂ ලංලරාක් ලංව්්ධනාපයධන ලංඕගෑම ලං ලංඅධි ර යක් ලංවිසිධන ලංලරා රු ලං
රනු ලංැබීම ලංේගවේරට ලංරත්වීම ලංවඳශබ ලංව්පූතම  ලංනුසුදුසු මක් ලංලධනපධනය.
ේගවේරට ලං්ඳලබ ලං ැනීම ලංවඳශබ ලංඉශේ ලං(අ) ලංසිට ලං(ඊ) ලංාක්ලබ ලංලග ලංසුදුසු ් ලංඅයදු්රත්
ැඳලනු ලං්ග ලංඅලවධන ලංදිගය ලංලග
 ලංවිට ලංවෑම ලංඅයුරකධනම ලංව්පූතම  ලං ර ලංතිබිය ලංයුවේය.

4.බ ා ගැනිදේ ක්රමස:ඉශේ ලං සුදුසු ් ලං ත් ලං අයදු් ලං රුලධනපයෝ යේබල ලං ඇ ීමප් ලං ලතත්තියරරික් ය ට ලං පයොමු ලං ර ලං ්බ ලං ධනගබ ලං
කුණු ලං කුවේබල ලං අනුල ලං රලතිග ලං පුරප්රබඩු ලං වා යබල ලං පමධන ලං පාණය යක් ලං සුදුසු ් ලං ත් ලං අයදු් රුලධන ලං ලුශ ේ ලං ව්මු  ලං
රරික් යට ලංවඳශබ ැඳලනු ලංැපේ.

5.විෂස නිර්දද්ශස  අාබ ලංඑක් ලංඑක් ලංලතත්තිය ලංය ළි්ඳ ලංාැනුම ලංශබ ලංශැකයබල ලංමැනීම ලංවඳශබ ලංනියක ේ ලං බයක් ලංවේදී ලංනිම ලං
ෂ ලංයුවේ ලංලතත්තියට ලංඅාබ ලං බතමයයධන ලංරැලරීම
ලතත්තිය ලංරරික් ය
රරික් පේදී ලංකුණු ලං්බ ලංපානු ලං්ග ලංල්තම

උරරිම ලං වමත් ලං
කුණු ලං කුණු ලං
ප්රමබ ය ප්රමබ ය

(අ) ලංඡබයබරර ලංල්පිය  ලං




(ආ) සංස්ශර

ැමරබලක් ලංක්රියබ ලං රවිම ලංශබ ලංරර ේ ලංකරිම
ආපෝ ය ලංවැරයිම ලංශබ ලංගවීග ලංේබක්ණි  ලං්රම ලංභබවිේබ ලංකරිම
රැශැදිලි ලංඡබයබරර ලං ැනීම

ල්පි ස
 වාව් ර  ලං ල්පිය  ලං ේගවේරට ලං අාබෂ ලං ේබක්ණි  ලං ්රම ලං
භබවිේපයධන ලංවාව් ර ය ලංකරිම ලංශබ ලංඋරපාව් ලංභබවිේය

60
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20
100

40%

100 40%

(දමම ෘ සතිස ඳරික්ෂ ස රජස  සළිග ස ආසතනසක් මඟින් ඳ  ස නු ලැදේ.)
ලුශ ේ ලංව්මු  ලංරරික් ය ලං ලං(ඡබයබ ලංරර ලංල්පිය )
කුණු ලං්බ ලංපානු ලං්ග ලංප්රාග ලංල්තම
උරරිම ලංකුණු ලංප්රමබ
අමේර ලංඅායබරග ලංසුදුසු ්
අමේර ලංලතත්තිය ලංසුදුසු ්
පවාලබ ලංරෂපුරුද්ා
ඉාග්රීසි ලංභබබ ලංප්රවිගේබල
රරි
 ලංාැනුම
ව්මු  ලං රරික්ගපේදී ලං ාක්ලග ලං ා ලං
කුවේබල
ලුශ ේ ලංව්මු  ලංරරික් ය ලං ලං(වාව් ර
කුණු ලං්බ ලංපානු ලං්ග ලංප්රාග ලංල්තම
අමේර ලංඅායබරග ලංසුදුසු ්
අමේර ලංලතත්තිය ලංසුදුසු ්
පවාලබ ලංරෂපුරුද්ා
භබබ ලංප්රවිගේබල
රරි
 ලංාැනුම
ව්මු  ලං රරික්ගපේදී ලං ාක්ලග ලං ා ලං
කුවේබල
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ය පේොරබ නු ලං/ ැනීමට ලංව බ ලං ලං්නු ලං
්ග ලංඅලම ලංකුණු ලංප්රමබ ය

40%

 ලංශීපිය )
උරරිම ලංකුණු ලංප්රමබ
35
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ය පේොරබ නු ලං/ ැනීමට ලංව බ ලං ලං්නු ලං
්ග ලංඅලම ලංකුණු ලංප්රමබ ය

40%

ඉශේ ලං ලණයප  ලං ාැක්පලග ලං කුණු ලං ්බ ලං පාග ලං ප්රාබග ලං පක්්ත්ර ලං වඳශබ ලං පලධන ර ලං ඇති ලං උරරිම ලං කුණු ලං
ප්රමබ යධන ලං ඇවේෂත්, ලං පයෝ යේබල ලං ඇ ීමප් ලං ව්මු  ලං රරික් ය ලං වඳශබ ලං ලග ලං විව්ේරබත්ම  ලං කුණු ලං
රරිරබටිය ලංව්මු  ලංරරික් ය ලංවඳශබ ලං ැඳවි් ලංලිය ය ලංවමඟ ලංපයොමු ලං රණු ලංැපේ. ලං

7.දසා ා දශොන්දද්සි
පමම ලං ේගවේර ලං ව්ථිර ලං වීශ්රබම ලං ලැටුප් ලං ්රමය ලං ය ලි්ඳල ලං රජ්ය ලං විසිධන ලං ඉදිරිපේ ලං දි ලං නු ලං ්ග ලං ප්රතිරත්තිමය ලං තිර යධනට ලං අනුල ලං
සිදුලග ලංඅේර, ලංලැධනාඹු ලංශබඅගත්ාරු ලංවිශ්රබම ලංලැටුප් ලංඅරමුඳට ලංාබය  ලංමුාපි ලංඅය ලං ර ලං නු ලංැපේ. ලංරබජ්ය ලංපවාලබ ලංප ොක ධන ලංවභබ ලං ලං
බතමය ලංරටිරබටි  ලංරීති ලංවාග්රශපේ ලං69 ලං ලං- ලං82 ලංාක්ලබ ලංල ධනති ලංඅාබය. ලං

සැලකිස යුතුයි.
ඉපිුන් ලං රත්රය ලං ය රවීප්දි ලං ඉේබ ලං වැකලිමත්ල ලං නිරලාය ලං පේොරවේරු ලං වැරයිය ලං යුවේය. ලං සුදුසු ් ලං රරීක්බ ලං කරීප්දී ලං ය් ලං
අපප්ක් පයකු ලංනුසුදුසු ලං්ල ලංඅගබලර ය ලංවුලපශොත් ලං ලංඕගෑම ලංඅලව්ථමිබල  ලංඔහුපේ ලංඅපප්ක් ත්ලය ලංඅලාණය ලං  ලංශැකය. ලං
අයදු් රුපලකු ලං විසිධන ලං ඉදිරිරත් ලං රනු ලං ා ලං පේොරවේරක් ලං ඕගෑම ලං අලව්ථමිබල  ලං අවේය ලං ්ල ලං පරනී ලං ගියපශොත් ලං ඔහු ලං රජ්පේ ලං
පවාලපයධන ලං රශ ලං කරීමට ලං ය ළිලග. අසසුේඳ ස ශැෙ න අ ස්ථමිා
න විට ඉහත සෙහන් සුසුසුශේ සිසපිල සපුරා තිබිස
යුතුස.
නියක ේ ලංආාතම ලංආ තතියට ලංඅනුකූල ලංඅයදු්රත්රය ලංඉදිරිරත් ලං  ලංයුවේය. ලංඊට ලංඅනුකූ ලංපගොලග ලංශබ ලංනිලැරදිල ලංව්පූතම  ලං ර ලං
පගොමැති ලං අව්පූතම  ලං ේත්ත්ලපේ ලං රලතිග ලං අයදු්රත්ර ලං කසිදු ලං ාැනු්දීමකධන ලං පේොරලප්රතික්පාර ලං රනු ලං ැපේ. ලං නිසි ලං රරිදි ලං
අයදු්රත්ර ලංව්පූතම  ලංපගොකරීපමධන ලංසිදුලග ලංරබඩුල ලංඅයදු් රුලධනවිසිධන ලංාරබ ේ ලංයුවේය.
අයදු්රත්රය ලං්ශබ ලංඑලග ලං ලරපේ ලංලමත් ලංරව ලංඉශෂ ලංප ෂලපතම ලං ප්රාථමික ශ ල්පි ස දසා ා ග ස (111 න ඳන්තිස)ේගවේරු ලං
වාශබ ලං ්ඳලබ ලං ැනීම.  ලං යධනග ලං වඳශධන ලං ර, 2019.03.21 ලං දිග ලං පශෝ ලං ඊට ලං ප්රථමිම ලං  ලං  ලං ්ධනාගබ බර ලං ප ොමවබරිව් ලං
ජ්ගරබපි,්ධනාගබ බර ලංමූව්ථමිබගය, ලංපගො:150, ලංපේව්යිධන ලංරබර, ලංප ොෂඹ ලං09.  ලංයග ලංලිය ගය ලංපලේ ලංලියබරදිාචිේැරෑපධන ලං
පයොමු ලං  ලංයුවේය.

එච්.එ්.එධන.සී.ාගසිාශ
්ධනාගබ බර ලංප ොමවබරිව් ලංජ්ගරබපි ලං
්ධනාගබ බර ලංමුව්ථමිබගය, ලං
ප ොෂඹ ලං09.
2019.02.

ආෙර්ශ අසසුේඳත්රස
බන්ධනාගාර දෙඳාර්තදේන්තුප්රාථමික ශ ල්පි ස දසා ා ග ස සහා (111 න ඳන්තිස)
ජාසා රූඳ ශීපි ස හා සංස්ශර ශීපි ස තනතුරු සහා බ ා ගැනිම.
තනතුර
ජ්බයබ ලංරර ලංල්පිය 
වාව් ර

(අසසුේ ශරන තනතුරට ඉදිරිදසන් √ ලකු

අසසුේ ශරන තනතුර

 ලංශීපිය 

දසොෙන්න)

01. ලංමුකුරු ලංවමඟ ලංගම- .................................................................................................................................
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03. ලංව්ථිර ලංලිය ගය -...............................................................................................................................................
04. ලංරදිාචි ලංලිය ගය ලංඅයත්ලග
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05. ලංදුර ථමිග ලංඅා ය

ව්ථමිබලර ලං ලං-.............................................. ලං ලංජ්ා ම ලං ලං-.........................................................

06. ලංජ්බති  ලංශැදුනු්රත් ලංඅා ය
07. ලංඋරධන ලංදිගය ලං

-ලතමය ලං

08. ලංඅයදු්රත් ලං ැඳලග ලංඅලවධන ලංදිගට ලංලයව ලං (2019.03.21)

මබවය ලං

දිගය ලං ලං

- ලං ලංඅවු ලං.......... ලං මබව.........

දිග........

09. ලංපුරලැසිභබලය ලං-...................................................................
(රර්රරබපලක්ා, ලංලියබරදිාවීපයධනා ලංයග ලංල )
10. ලංවිලබශ  ලං/ ලංඅවිලබශ  ලං්ල ලං ලං-.......................................................
11. ලංව්මු  ලංරරික්

යට ලංපරනි ලංසිටිග ලංමබායය ලං-....................................................

12.අායබරග ලංසුදුසු ් ලං(රැශැදිලිල ලංාැක්විය ලංයුවේය)
-අ.පරො.ව ලං(වබ.පරෂ)
විභබ ය:
 ලං ලං ලංලතමය: ලං
1ලබරය..............................
..........................................

විභබ  ලංඅා ය ලං
..........................................

2 ලංලබරය.............................

..........................................

...........................................

 ලංවිය

පශ්රාණිය

විය

පශ්රාණිය

13.ලතත්තිය ලංසුදුසු ් ලං................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
14. ලංඉපිුන් රු ලංාැගට ලංරැකයබල  ලංනියුක්ේ ලංග්
i.රාවිය
-..............................................................................
ii.පවාලය ලං රග ලංව්ථමිබගය

-..............................................................................

iii. ලංරත්වී් ලංදිගය

-..............................................................................

15. ලංඔ් ලං ලරාබ  ලංපශෝ ලංපකෝාගබලක් ලංවඳශබ ලංඋවබවිපයධන ලංලරා රු ලං රනු ලංැ් ලංතිපේා?
 ලං ලං ලං ලං ලං ලංඔ /ගැේ ලං(ඔ  ලංග් ලංවිව්ේර ලංවඳශධන ලං රධනග.)

16. ලංඅයදු් රුපේ ලංවශති ය:
පමි ලංවඳශධන ලං ර ලංඇති ලංපේොරවේරු ලංවේය ලංශබ ලංනිලැරදි ලං්ලත්, ලංපමි ලංඇවේත් ලංපේොරවේරු ලංලලිධන ලංකසිලක් ලංඅවේය ලංපශෝ ලංලැරදි ලං
්ල ලංමබ ලංපේෝරබ ලං ැනීමට ලංපරර ලංඅගබලර ය ලංවුලපශොත් ලංමපේ ලංඅයදු්රේ ලංඅලාණය ලංවීමට ලංයටත් ලංලග ලං්ලත්, ලංපේෝරබ ලං ැනීපමධන ලං
රසුල ලං අගබලර ය ලං වුලපශොත්,කසිම ලං ලධනදියක් ලං පගොමැතිල ලං පවාලපයධන ලං රශකරීමට ලං එ ඟ ලං ලග ලං ්ලත් ලං මම ලං පමයිධන ලං ප්ර බ ලං
රක .
දිගය ලං:.........................................

.................................................
 ලංඅයඳු් රුපේ ලංඅත්වග.

17. ලංරබජ්ය/රෂබත් ලංරබජ්ය ලංපවාලපේ ලංනියුක්ේ ලංඅයඳු් රුලධන ලංවඳශබ ලංරමණි.
පමම ලං අයදු් ලං රත්රය ලං ඉදිරිරත් ලං රග.............................................................................මයබ.................................දිග ලං
සිට.....................................................අමබේයබාපේ/පාරබතමේප්ධනවේප ...............................................ලපයධන ලං
ව්ථිර/ේබල බලි /අනිය් ලං ලපයධන ලං නියුක්ේ ලං ්ලා, ලං ඔහුපේ ලං ලැඩ ලං ශබ ලං ශැසිරිම ලං වවේටුාබය  ලං ්ලා,ේගවේර ලං වඳශබ ලං පේෝරබ ලං
ේපශොත් ලංාැගට ලංාරග ලංේගවේපරධන ලංඔහු ලංනිාශව් ලං ෂ ලංශැක/පගොශැක ලං්ලා ලංප්ර බ ලං රක .

දිගය:.................................... ලං

........................................................
පාරබතමේප්ධනවේ ලංප්රාබනියබපේ ලංඅත්වග

