ප්රසම්පාදන දනන්වීම
ශ්රිදකා දද දක  දුදානද
2020 වර්ෂයේ ජනවාරි මස 01 දින සිට යෙසැම්බර් මස 31 ෙක්වා ශ්රි කා ා නාක
හමුොවට ය ොදු ගබඩා ද්රවය සැ ීමම සහහා ිෂෂප ාෙ න්යග්/ ආනනන
රුව්යග්/ සැ යුම් රුව්යග්/ ය ෝත්රාත් රුව්යග් ඒ
ය ෝත්රාත්
මික ගණ් නටයත් මික ගණ් ැහවීම
ශ්රිදකා දද දක  දුදානද දද නාදතමේ ්ප්ව පදප්රසම්පාදන ද ිටුව දදසමාදාි දක ින්වදශ්රිදකා දද දක  ද
ුදානද ද ේද 2020දජ දරිදමසමද01ද
දදි දිනටද 2020ද නසමන්පබතමදමසමද31ද
දදි දනක් දද ාුේදනක් දද
ඇි ද ්වද ්වදිටකදගණ්වද නඳී්පද කටදඅයත්ද ාොදුදගබඩදදද්ර යය්වදඑක්දිටකද නඳවුමක්ද ුෝදඊටද නඩිද
ප්රමදණයක්ද ක
ද
ෝව්දත්ද ිටකද ගණ්වද යට ත්ද සමනායියද ුනකිද නිෂ්ාදන ය්ව,ද ආ ය
රු ්ව,ද
සමනායු්ප රු ්වද ුදද
ෝව්දත් රු ්ව ග්වද ිටකද ගණ්වද නඳ නුද කන ේ.ද ඉදිරිාත්ද ර ද ිටකද ගණ්වද
කද කාගුද දකයද2020දජ දරිදමසමද01ද දදි දිනටද2020ද නසමන්පබතමදමසමද31ද දදි දනක් දදක යදයු පයි.
1

අ.
ේෝරදද ග්ව දද
ෝව්දත් රු ්වද දක  ද ුදානද ද ක ින්වද ඇණවු්පද රනුද කබ ද ගබඩදද
ද්ර යය්වදමදතමගසම් දගබඩද දශ්රිකා ද
ද“මු සම්ව”ද නලිසමර,දරදගමද ේදසමනායු්පද කදයු පය.
ආ.

්පද සම්පබ්වධ ය්වද උ ්වදු ක්ද නක් ද ාදතමශ ය්වද එක්ද එක්ද දණ්ඩය්වද සමඳුදද ආාසුද
ො ග නුදකබ දරු.ද2000.00ද දඅයදු්පාත්දගදසම් ප දදානලි්ව,දඅධයක්ෂදමදාන්) දශ්රිදකා දද දක  ද
ුදානදදදාකසම් ද ය,ද ොළඹද01ද ේදඉදිරිාත්ද රදඅයදු්පාත්ද2019දසමනප්ේන්පබතමදමසමද10ද දදි ද
ිනටද2019දඔක් ේෝබතමදමසමද04ද දදි දනක් දදසමි  ේද නඩ ර දදි ද1000දාන ේදිනටද1400දානයද
නක් දද කබදද ගේද ුනකිද අේර,ද නිිනද ාරිදිද සම්පපුතමණද ර ද කනද අයදු්පාත්ද ාුේද නක් දද ඇි ද ාරිදිද
ඉදිරිාත්ද කදයු පය.
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2020ද තමෂයද සමඳුදද අ ශයද ාොදුද ගබඩදද ද්ර යය්වද කද ක සම්ේරද සමුද නළද අ ශයේදද ප්රමදණය්වදඑක්ද

එක්දිටකදගණ්වද නඳවු්පදඅනු දඅයදු්පාත්දසමමඟදනිකුත්ද රනුදකන ේ.ද
ක ෂයයද දණ්ඩය්වදසමුදඅා ය්ව
ිටකදගණ්වද නඳවු්පද දණ්ඩද
අා ය්වද
එසම්එ්)එ්ව/එ්)ඕජී/01/ආතමසී/2020

ිනයළුමදබනටරිද තමගද

ිටක ගණ්ව නඳීම අ සම්ව
දි ය ුද ක  ෘේ ර
දකද
2019දඔක් ේෝබතමද07,ද1000දානය

එසම්එ්)එ්ව/එ්)ඕජී/02/ආතමසී/2020

එ ප්පද ්පබි

2019දඔක් ේෝබතමද07,ද1000දානය

එසම්එ්)එ්ව/එ්)ඕජී/03/ආතමසී/2020

ගෘුසම් දක දුලිදරැුන්වද

2019දඔක් ේෝබතමද07,ද1000දානය

එසම්එ්)එ්ව/එ්)ඕජී/04/ආතමසී/2020

සම්ක ච,දඑ්පසීබී,දඑ්පසීසීබී,ද
ආතමසීසීබී
ද ද දමරද ට්ටක

2019දඔක් ේෝබතමද07,ද1000දානය

එසම්එ්)එ්ව/එ්)ඕජී/05/ආතමසී/2020

ක ෂයයද දණ්ඩදක සම්ේරය

2019දඔක් ේෝබතමද07,ද1000දානය

එසම්එ්)එ්ව/එ්)ඕජී/07/ආතමසී/2020
එසම්එ්)එ්ව/එ්)ඕජී/08/ආතමසී/2020
එසම්එ්)එ්ව/එ්)ඕජී/09/ආතමසී/2020
එසම්එ්)එ්ව/එ්)ඕජී/10/ආතමසී/2020
එසම්එ්)එ්ව/එ්)ඕජී/11/ආතමසී/2020
එසම්එ්)එ්ව/එ්)ඕජී/12/ආතමසී/2020

එසම්එ්)එ්ව/එ්)ඕජී/13/ආතමසී/2020

එසම්එ්)එ්ව/එ්)ඕජී/14/ආතමසී/2020
එසම්එ්)එ්ව/එ්)ඕජී/15/ආතමසී/2020

ටයතමදසමුදටියුේ

2019දඔක් ේෝබතමද07,ද1000දානය

්වඩියුට්දසමුදඋාදාගද

2019දඔක් ේෝබතමද07,ද1000දානය

ද ්වද ්පබිදමද ගොඩ නගිලිද
ඉදිකිරි්ප
දතමිට ද ටයු පදසමඳුදද යොනදද
ග්ව දද දයුද තමග
ගොඩ නගිලි ඉදිකිරි ්ප
ටයු පදසමනුදද යොනදදග්ව දද
ක ෂයය්ව
පිරිිනදුදකිරි ්පද ටයු පදසමඳුදද
යොනදදග්ව දදසමනීාදරක්ෂ ද
අයිේමය්ව
දුර
දරැුන්වද තමගද
මගෘුසම් ද රොප්ද යතමදසමුද
දුර
දඋා රණ.
දතමයදලීයදලිපිදද්ර ය

2019දඔක් ේෝබතමද07,ද1000දානය
2019දඔක් ේෝබතමද07,ද1000දානය
2019දඔක් ේෝබතමද07,ද1000දානය
2019දඔක් ේෝබතමද08,ද1000දානය

2019දඔක් ේෝබතමද08,ද1000දානය

2019දඔක් ේෝබතමද08,ද1000දානය

දාද්රණද ඩනදිනදුදද ාොත්දාත්ද

2019දඔක් ේෝබතමද08,ද1000දානය

එසම්එ්)එ්ව/එ්)ඕජී/16/ආතමසී/2020

ේශීය ලී තමග

2019දඔක් ේෝබතමද08,ද1000දානය

එසම්එ්)එ්ව/එ්)ඕජී/17/ආතමසී/2020

ාොදු ඉාජි ්වරු ක ෂයය්ව

2019දඔක් ේෝබතමද08,ද1000දානය

එසම්එ්)එ්ව/එ්)ඕජී/18/ආතමසී/2020

ාෑසම්සු්පදකූරූ

2019දඔක් ේෝබතමද08,ද1000දානය

එසම්එ්)එ්ව/එ්)ඕජී/19/ආතමසී/2020

පීීසීදජකද කදසමුදඋාදාග

2019දඔක් ේෝබතමද08,ද1000දානය

එසම්එ්)එ්ව/එ්)ඕජී/20/ආතමසී/2020

 පනීදකනලීද ේශීයදසමුදක  ේශීය

2019දඔක් ේෝබතමද08,ද1000දානය

එසම්එ්)එ්ව/එ්)ඕජී/21/ආතමසී/2020
එසම්එ්)එ්ව/එ්)ඕජී/22/ආතමසී/2020

ාොදු තී්වේ තමග

2019දඔක් ේෝබතමද08,ද1000දානය

ේදරද තමග

2019දඔක් ේෝබතමද08,ද1000දානය

එසම්එ්)එ්ව/එ්)ඕජී/23/ආතමසී/2020

බයදරි්ව තමග

2019දඔක් ේෝබතමද08,ද1000දානය

එසම්එ්)එ්ව/එ්)ඕජී/24/ආතමසී/2020

ක දුලිදබුබුලුද තමග

2019දඔක් ේෝබතමද09,ද1000දානය

එසම්එ්)එ්ව/එ්)ඕජී/25/ආතමසී/2020

සමක ලි ේුඩු තමග

2019දඔක් ේෝබතමද09,ද1000දානය

එසම්එ්)එ්ව/එ්)ඕජී/26/ආතමසී/2020

මෝටතම ර තී්වේ

2019දඔක් ේෝබතමද09,ද1000දානය

එසම්එ්)එ්ව/එ්)ඕජී/27/ආතමසී/2020

දාද්රණද ටයු පදසමඳුදද
යොනදග්ව දදඅයිේමය්ව

2019දඔක් ේෝබතමද09,ද1000දානය

එසම්එ්)එ්ව/එ්)ඕජී/28/ආතමසී/2020

ක  ේශීයදලීද තමග

2019දඔක් ේෝබතමද09,ද1000දානය

එසම්එ්)එ්ව/එ්)ඕජී/29/ආතමසී/2020

සමක ග්ව දකනදීදුරුද
(GRP)
දු දඅමේරද ොටසම්

එසම්එ්)එ්ව/එ්)ඕජී/30/ආතමසී/2020
එසම්එ්)එ්ව/එ්)ඕජී/33/ආතමසී/2020
එසම්එ්)එ්ව/එ්)ඕජී/34/ආතමසී/2020

දී

2019දඔක් ේෝබතමද09,ද1000දානය
2019දඔක් ේෝබතමද09,ද1000දානය

ජකදපිරිාුදුදය්ව්දසමඳුදද
2019දඔක් ේෝබතමද09,ද1000දානය
යොනදදග්ව දදඅමේරද ොටසම්ද
සමුදඋාදාග
ින ම්වි දකි කෝද50
2019දඔක් ේෝබතමද09,ද1000දානය

අයදු්ප රු ්වද ාුේද සමඳු්වද සුදුසු ්පද සමපුරදලියද යු පයද මිටකද ගණ්වද ඇගයී ්පදීද මමද
සමනකකි්)කටදගනුදකන ේ
3.

අ.
ආ.
ඇ.
ඈ.
ඉ.
ඊ.
උ.
ඌ.

රුණුද

ාොදුදගබඩදදද්ර යය්වදසමමද දධදරිේදදබකයක්දසමිේ දරජ ේද/ද ා ේගලි දආයේ ද ේද
සමනායීමදපිළිබඳ ද තමෂද02 දසම පුවනදය ද දතමයදසමදධ යක්දි  බ දබ ටද දතමේද.
සම්ථිරදදාකයමයදුනකියද .
බදුද ගීමදපිළිබඳදසම පුවනදය ද දතමේද.
ප්රමදණ ත්ද ාරිදිද ාණික ඩද හු මදරුද ාුසු ්පද ි බීම.ද මදුර
,ද ජාගමද දුර
,ද ෆනක්සම්ද
ය්ව්,දක නයුත්දලිපි
ප්රමදණ ත්දාරිදිදගබඩදදාුසු ්පදි බීම.
ප්රමදණ ත්දාරිදිද දතමයදමණ්ඩකයක්දිනටීමදසමුද දතමයදකදාුසු ්පදි බීම.
ප්රමදණ ත්දාරිදිදප්ර දු දාුසු ්පදි බීම.
යදාදරයක්ද කසමද ලියදාදිාචිද කිරී ්පද සමුි  ේද ුෝද සමාසම් දපිේද සමුි  ේද පිටාේක්ද
ඉදිරිාත්ද කද යු පය.ද එ සමේද ලියදාදිාචිද ී ම්වද ාසුද ආසම්ව ද සමරද 03 ද දකයද  පකද
අඛණ්ඩ ද යදාදරද ටයු පද කද යදීදිනටිදබ ටද දතම දදඉදිරිාත්ද කදයු පය.

අයදු්ප රු ්වද ේමද ිටකද ගණ්වද ඉදිරිාත්ද කිරි ්පදීද නට්ද බදුද සමඳුදද ලියදාදිාචිද අා යද සමඳු්වද රද
ි බීමද අනි දතමයද ද.ද නට්ද බදුද සමඳුදද ලියදාදිාචිද
ොවූද සමනායු්ප රු ්වද ේශීයද ආනදය්පද
නාදතමේ ්ප්ව ප දද
ොමසමදරිසම්ද ජ රද්)ද ි ්වද කබදගත්ද නට්ද බදුද ලියදාදිාචි ය්වද නිනුසම්ද බ ටද
සම ද ද ර ද සමුි  යක්ද අයදු්පාේද සමමඟද ඉදිරිාත්ද කද යු පය.ද ේ න,ද ඉුේද අ ශයේද ය්වද සමපුරදද
ොමනි දිටකදගණ්වදාත්දප්රි  ක්ෂේාද රනුදකන ේ.
4.

අයදු්ප රු ්වද ක ින්වද ිටකද ගණ්වද ඉදිරිාත්ද කිරී ්පදීද ලිපිද
ර ේද ්පද ාසමද ඉුකද
ළ තමද “ශ්රීද
කා දද දක  දුදානද ටද2020ද තමෂයදසමඳුදද ාොදුදගබඩදදක ෂයය්වදසමනායීමදසමඳුදද ෝව්දත්දිටළදගණ්වද
ඉදිරිාත්ද කිරිම”ද මක ෂයයද දණ්ඩය ද එසම්එ්)එ්ව/එ්)ඕජී/......./ආතමසී/2020ද ට්වඩතමද ාත්ද ක  ෘේද ර ද
දි ය,ද දකද ද සමඳු්වද රද ාුේද සමඳු්වද ලිපි යටද ලියදාදිාචිද ේනාෑ ක්වද එීමටද ුෝද ාුේද ලිපි ේද
ේබදදඇි ද ට්වඩතමදබුදළු්පද ාට්ටි ේදේන්පාත්දකිරීමටද ටයු පද ළදයු පය.
5'

සමාදාි ,
නාදතමේ ්ප්ව පදප්රසම්පාදන ද ිටුව ,
ශ්රීදකා දද දක  දුදානද ,
දක  දුදානදදදාකසම් ද ය,
ේන. ාද593,
ොළඹද01.
ිටකදගණ්වදාදරග්ව දදඅ සමද දදි යදුදද දකද දාසුවුද ුදමදකනදඅයදු්පාත්දක  ෘේද රනුදකන ේ.ද
අයදු්ප රුද ුෝදඔහු ේදබකයකත්දනි යෝජිේයකුදුටදිටකදගණ්වදක  ෘේද ර දඅ සම් ද ටදසමුාදගීදක යද
ුනකිය.ද ප්රමදනද ීද කන බ ද අයදු්පාත්ද ප්රි  ක්ෂේාද ර ද අේර,ද ක  ෘේද කිරීමකි්වද ේොර ද ආාසුද ාදර නනුද
කන ේ.
6.

නිිනද ාරිදිද සම්පපුතමණද
ො ර ද කනද ිටකද ගණ්වද ාත්රි දද ුදද ලිත ේද සමදෂිද අ ශයද ාරිදිද ඉදිරිාත්ද
ො ර දකන,දනිිනදාරිදිදසමුි  ද ො ර දකනද ට්වඩතමදාත්රි දනදප්රි ද ක්ෂේාද රනුදකන ේ.දඕ නමදිටකද
ගණ්වද ාේක්ද පිළිගනනීමද ුෝද ප්රි  ක්ෂේාද කිරි ්පද බකයද සමාදාි ද නාදතමේ ්ප්ව පද ප්රසම්පාදන ද ිටුව ද
සම ප ද.
7'

ේෝරද ගනු කබ
නනුදකන ේ.

8'

අයදු්ප රු ්ව

ේදගික සු්පදඅත්සම්වදකිරීමදසමඳුදදලියදාදිාචිදේනාෑ ක්වදනනනු්පද

ට්වඩතම අයදු්පාත් කිිනදු ගීමකි්ව ේොර අධයක්ෂද ජ රද්)දසමනායු්පදුදද සමේ ද,ද දක  දුදානදද
දාකසම් ද ය,ද ොළඹද01දය දසම් ද ේදාරික්ෂදද රදබනලියදුන .
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නඩිදක සම්ේරදසමඳුදදමදණ්ඩලි දනිකධදරීදමක
ද ෝව්දත් දදු. .ද011ද7192326,දඅධයක්ෂද දක  ද
සමනායු්පද දු. ද 011ද 7192321ද සමුද අධයක්ෂද ජ රද්)ද සමනායු්පද ුදද සමේ ද,ද දක  ද ුදානදද දාකසම් ද ය,ද
ොළඹද01ද ි ්වදකබදදගේදුන .
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11'
මම ක
ෝව්දත්ද ිටකද ගණ්වද
www.navy.lk මඟි්වදනදකබදදගේදුන .

නඳීමද සම්පබ්වධද ක සම්ේරද

දක  ද ුදානදද

ේද අඩක යද

සමාදාි ,
නාදතමේ ්ප්ව පදප්රසම්පාදන ද ිටුව
ශ්රීදකා දද දක  දුදානද
ොළඹද01

