
ශ්රී ලංකා න ලංවනක   ලංුදාවන  
කාසු ලං ැඳවීම 

ුෘව   ලංසු ලංඋරස ්ලං ලංසා ට  ලංවැඩි ලංසත් නර  ලං නට්ටු ලංසාකීර්ණය ලංඉදිකිරීම 

රිජ්වේ ලං්ර්යන ලංළමන ලංවරෝුක ලංව නළඹ ලං- ලං08 
(වක ලංගත ලංව වය ලං නයු ලංපද්ධතියය ලංසැපීමම ලංසු ලංසා්නපවය ලංකිරීම) 

 

ව නන්ත්රනත් ලංඅා ය ලං: SB/179/G/32/2020 

1. රිජ්වේ ලං්ර්යන ලංළමන ලංවරෝුවේ ලංුෘව ලංසු ලංඋරස ්ලංසා ට  ලංසත් නර ලංසාකීර්ණවේ ලංවක ලංගත ලංව වය ලං  නයු ලං

පද්ධතියය ලං සැපීමම ලං සු ලං සා්නපවය ලංකිරීම ලං සඳුන ලං සුදුසු ම්කත් ලං කාසු රු න්ත් ලං වතෝරන ලං ගැනීම ලං සඳුන ලං ශ්රී ලං

කා න ලංවනක   ලංුදාවන  ලං ව නුව න්ත්, ශ්රී ලංකා න ලංවනක   ලංුදාවන ලංවටන්ත්ඩර් ලංමණ්ඩකවේ ලංසභනපතිය, ලං ශ්රී ලංකා න ලං

වනක   ලංුදාවන ලං මූකස්ානවය, තැ.වප. ලං 593, ව නළඹ ලං -01 ලං ක සින්ත් ලංදාද්රන ලංතබව ලංකව ලංකාසු ලංසඳුන ලං්රනධවන ලං

නිකුත් ලංව වර්. ලංඅක නිශ්්ිතතන ලංසු ලංබදු ලංුැර ලංඇස්තවම්න්ත්ුගත ලංදාවක ලංරුපියේ ලංමිලියව ලංඑ සිය ලංපවුකි ලං

(රු.මි. ලං150). ලංනිමකිරීවම් ලං නකය ලංලිත් ලංදිව ලං182 ලංකි. ලංඉදිකිරීම් ලංපරිශ්රය ලංව නළඹ ලං08, රිජ්වේ ලං්ර්යන ලංළමන ලං

වරෝුක ලංපරිශ්රවේ ලංපිහිටන ලංඇත. 

 2.  ජනතිය  ලංතරඟ නරී ලංකාසු තැබීවම් ලංක්රියන ලංපටිපනටියට ලං(NCB) ලංඅනු  ලංකාසු ලංතැබීම සිදු ලං රනු ලංකැවේ. 

3.  ව නන්ත්රනත්ු  ලංපිරිවැමීම ලංසඳුන ලංසුදුසු ම් ලංකබව ලංකාසු රු න්ත් ලංඅසනදු ලංවේඛව ලංගත ලං ර ලංවවනතියබිය ලං

යුු ලංඅතර, ලංපුත ලංසඳුන්ත් ලංසුදුසු ම් ලංුන ලංනිපුණතන ලංනිර්ණනය  සපුරනලිය ලංයුුය. 

අ)            කාසු රු න්ත් ලං ලංඉදිකිරීම් ලං ර්මනන්ත්ත ලංසා ර්ධව ලංඅධි නරිවේ ලං(CIDA) ලංජී  ලං නයු ලංපද්ධතිය ලංEM 

-1 ලංවශ්ර්ණිය ලං(MG) ලංලියනපදිාි ලංවී ලං ලංතියබිය ලංයුුයි. 

්)            පසුගිය ලං සර ලංපු ලංුළ ලංසිදු ලං රව ලංකව ලංඉදිකිරීම් ලං ටයුු ක ලංසනමනවය ලං නර්ි  ලංපරිමන  ලං

අ ම ලං ශ්වයන්ත් ලංරුපියේ ලංමිලියව ලං300 ක් ලංක ය ලංයුුය. ලං 

ඇ) ලං             තියබිය ලංයුු ලංඅ ම ලංද්ර ීක ලං ත් ම් ලංසු ලං / ලංවුෝ ලං යනපෘතිය ලංනිශ්්ි ත ලංණය ලංපුසු ම් ලංරමනණය ලං

ව වත් ලං ව නන්ත්රනත්ුමය ලං සඳුන ලං වමම ලං ව නන්ත්රනත්ු  ලං යටවත් ලං රනු ලං කබව ලං යම් ලං අත්තිය නරම් ලං

වගවීම් ලංුැර ලංරුපියේ ලංමිලියව ලං75 ලංට ලංවවනඅඩු ලංක ය ලංයුුය. 

ඈ) ලං          පසුගිය ලං  සර ලං පු ලං ුළ ලං  ලං රධනව ලං ව නන්ත්රනත් රු ලං  ශ්වයන්ත් ලං සමනව ලං වුෝ ලං සනවේක්ෂ 
ස් භන යකින්ත් ලංුන ලංසාකීර්ණත් යකින්ත් ලංයුු ලංවගනඩවැගිලි ලං යනපෘතියයක් ලංසඳුන ලංවක ලංගත ලංව වය ලං නයු ලං

පද්ධතියය ලංඉදිකිරීවම් ලංපළපුරුද්ව. 

ඉ ලං)           පුත ලංසඳුන්ත් ලං නර්යය ලංමණ්ඩකය ලංව ලංව නන්ත්රනත් රු ලංසු ලංක ය ලංයුුය. 
 

 සුය  ලංයනන්ත්ි  ලංඉාජිවන්ත්රු ලං ( ැඩබිම ලං - ලං අර්ධ ලං නලීව) ලං - ලං ජනතිය  ලංතනක්ෂණ ලංසුතිය  ලං

පනඨමනකන  (NCT) යනන්ත්ි  ලංවුෝ ලංඊට ලංසමනව ලංසුදුසු මක් ලංසපුරන ලංතියබීම ලංසු ලං සර ලං3  ලං

පළපුරුද්ව. 

 

 

 

 

 

 
 



5. අභිකනෂී ලං කාසු රු න්ත්ට ලං ඉාග්රීසි ලං භනෂනව න්ත් ලං ස ස් ලං  රව ලං කව ලං අාග ලං සම්ූර්ණ ලං කාසු ලං ලිපි ලං වේඛව ලං

 ට්ටටකයක් 2021 ලංඅවගෝස්ු  ලං30 ලං ව ලංදිව ලංසිට ලං2021 ලංසැේතැම්බර් ලං22 ලංදිව ලංවක් න ලං ැඩ රව ලංදිවයන්ත්හි ලං

පැය ලං 0900 -පැය 1500 ලං වක් න ලං අතරුර වජයෂ්ඨ ලං මනණ්ඩලි  ලංනිකධනරී ලං  ලං (වගනඩවැගිලි ලං ඉදිකිරීම්), ලං ශ්රී ලං

කා න ලං වනක   ලං ුදාවන ලං මූකස්ානවය, තැ.වප. ලං 593, ව නළඹ ලං -01 ලං  හිදී ලං ලිඛිත ලං අයදුම්පරයක් ලං සු ලං්පසු ලං

වවනවග ව ලංරුපියේ ලං30,000.00   ලං(බදු ලංරහිත) ලංගනස්ු ක් ලංවගවීවමන්ත් ලංමික ලංදී ලංගත ලංුැකිය. ලංදාවේ ලංවගවීම ලං

දාවලින්ත්ම ලං ළ ලං ලංයුුවේ. 

 ලං ලං6. ලං කාසු රු න්ත්ට ලං අ ශ්ය ලං  ැඩිදුර ලං වතනරුරු ලං පුත ලං සඳුන්ත් ලං ලිපිවයන්ත්වගන්ත් ලං කබනගත ලං ුැකි ලං අතර ලං  ලං සු ලං

කාසු ලං  ැඳවීවම් ලං අවනළ ලං වේඛව ලං වජයෂ්ඨ ලං මනණ්ඩලි  ලං නිකධනරී ලං  ලං (වගනඩවැගිලි ලං ඉදිකිරීම්), ලං ශ්රී ලං කා න ලං

වනක   ලංුදාවන ලංමූකස්ානවය, තැ.වප. ලං593, ව නළඹ ලං-01 යව ලංලිපිවවයන්ත් ලං2021 ලංඅවගෝස්ු  ලං30 ලංසිට ලං2021 ලං

සැේතැම්බර් ලං22 ලංවක් න ලංඕවෑම ලං ැඩ ලං රව ලංදිවය  ලංපැය ලං0900 ලංසිට ලංපැය ලං1500 ලංවක් න ලංදාවේ ලංවගවීමකින්ත් ලං

වතනර  ලංපරිීකවය ලං ක ලංුැ . 

අධයක්ෂ  ලංවජවරනේ ලංඉාජිවන්ත්රු,   දුර ාව ලංඅා  - 0117194211 
වනක   ලංුදාවන ලංමූකස්ානවය ලං, ලං    ෆැක්ස ්  - 0112441456 

තැ.වප ලං593,       ක වුත් ලංතැපෑක ලං - nhqdge@gmail.com  ලං ලං 
ව නළඹ ලං01. ලං  
 
වජයෂ්ඨ ලංමනණඩලි  ලංනිකධනරී ලං(වගනඩවැගිලි ලංඉදිකිරීම්), දුර ාව ලංඅා  - 0117192375 

වනක   ලංුදාවන ලංමූකස්ානවය ලං, ලං    ෆැක්ස ්  - 0117192373 
තැ.වප ලං593,       ක වුත් ලංතැපෑක ලං - ssobcnhq@gmail.com  ලං ලං 
ව නළඹ ලං01. ලං  
      ලං 
කාසු ලං2021 ලංවවසැම්බර් ලං22 ලං ලංදිව ලංවක් න ලං(කාසු ලංඅ සන්ත් ලං ව ලංදිව ලංසිට ලංදිව ලං91ක්) ලං කාගු ලංක ය ලංයුුය. 

 ලං7. කාසු ලංඇප රය, ලංරුපියේ ලං ලං2,250,000.00 ලං ටිවන ලංශ්රී ලංකා නවේ ලංමු ලංබැාකු  ලංක සින්ත් ලංඅනුමත ලං රව ලංකව ලංශ්රී ලං

කා නවේ ලංක්රියනත්ම  ලං ව ලංපිළිගත් ලං නණිජ ලංබැාකු කින්ත් ලංකබනගත් ලංඅනුමත ලං් ෘතියවයන්ත් ලංයුක්ත ලංඑ ක් ලං

ක යයුුය. 

8. අවනක ලං කාසු ලං ඇප රය, ලං කාසු ලං අ සනව ලං  ව ලං දිවවේ ලං සිට ලං 2022 ලං ජව නරි ලං 19 ලං දිව ලං වක් න ලං (දිව ලං 119 ක්) ලං

 කාගු ලංක ය ලංයුුය. ලං 

9. ලං වම් ලංසම්බන්ත්ධ  ලංවපර ලංකාසු ලංුදා ක් ලං2021 ලංසැේතැම්බර් ලං14 ලං ලං ව ලංදිව ලංපැය ලං1000ට ලංව නළඹ ලං08 ලංරිජ්වේ ලං

්ර්යන ලංළමන ලංවරෝුවේ ලංදී ලංපැ ැත්වේ. 

10. කාසු ලං දාේ ලං පිටපත ලං ුන ලං වෘඩ ලං පිටපත ලං (Hard Copy) එ කින්ත් ලං (01) ලං ඉාග්රීසි ලං බසින්ත් ලං සම්පුර්ණ ලං  ර ලං කාසු ලං

භනරගන්ත්වන ලංඅ සනව ලංවේකන  ලං ව ලං2021 ලංසැේතැම්බර් ලං23 ලං ව ලංදිව ලං1400 ලංපැයට ලංවුෝ ලංඉන්ත් ලංවපර ලංශ්රී ලංකා න ලං

වනක   ලංුදාවන ලංමූකස්ානවය, තැ.වප. ලං 593, ව නළඹ ලං -01 ශ්රී ලංකා න ලංවනක   ලංුදාවන ලංවටන්ත්ඩර් ලංමණ්ඩකවේ ලං

සභනපතිය ලං ව ත ලං කැවබව ලං වස් ලං අතියන්ත් ලං වගවක ත් ලං භනරදීම ලං වුෝ ලං ලියනපදිාි ලං තැපෑවකන්ත් ලං එවීම ලං වුෝ ලං ළ ලං

යුුය. ලං කාසු ලං ඇසුරුම් ලං  ක ලං පිටත ලං ලිපි ලං  රවේ ලං රසම්පනවවවේ ලං වයනදා ලං අා  ලං පැුැදිලි  ලං සටුන්ත් ලං ළ ලං

යුුය. ලං ලං 

11. ලං නියමිත ලං දිවට ලං වවනකැවබව ලං කාසුපත් ලං රතියක්වෂ්ප ලං  රනු ලං කැවේ. ලං කාසු ලං ක  ෘත ලං කිරීම ලං කාසු ලං  ැඳවීම ලං

අ සන්ත් ලං වූ ලං  ුනම ලං  ලං 2021 ලං සැේතැම්බර් ලං 23 ලං  දිව ලං පැය ලං 1400 ට ලං  ලං පැමිණීමට ලං බකනවපනවරනත්ු ලං  ව ලං

කාසු රු න්ත්වේ ලං නිවයෝජිතයන්ත්වේ ලං සුභනගීත් වයන්ත් ලං සිදු ලං  රනු ලං කැවේ. ලං කාසු රු ලං ුැර ලං ඔහුවේ ලං

නිවයෝජිතයකු ලං සුභනගි ලං  න්ත්වන්ත්වම් ලං කාසු රුවේ ලං අනුමැතියය ලං කත් ලං ලිපියක් ලං ඉදිරිපත් ලං  ළ ලං යුුය. ලං

කාසු රු ලං ක සින්ත් ලං වටන්ත්ඩර් ලං ක  ෘත ලං කිරීමට ලං අ ම ලං  ශ්වයන්ත් ලං  ැඩ ලං  රව ලං දිව ලං ුව ට ලං වපර ලං වටන්ත්ඩර් ලං

ක  ෘත ලංකිරීම ලංසඳුන ලංසුභනගි ව ලංපුද්ගකයනවේ ලංවම් ලංසු ලංජනතිය  ලංුැඳුනුම්පත් ලංඅා ය ලංවුෝ ලං ලංක වද්ශ් ලංගමන්ත් ලං

බකපර ලංඅා ය ලංවජයෂ්ඨ ලංමනණ්ඩලි  ලංනිකධනරී ලං ලං(වගනඩවැගිලි ලංඉදිකිරීම්), ලංශ්රී ලංකා න ලංවනක   ලංුදාවන  ලංව ත ලං

ලිඛිත  ලංවැනුම් ලංවවව ලංවකස ලංව ලංකාසු රුට ලංඋපවවස ්ලංවවනු ලංකැවේ. ලං 



12. නිසි ලං පරිදි ලං සම්පුර්ණ ලං වවන රව ලං කව ලං මික ලං ගණන්ත් ලං පි න ලං ුන ලං ලිඛිත ලං සනක්ි ලං අ ශ්ය ලං පරිදි ලං ඉදිරිපත් ලං

වවන රව ලංකව, ලංවටන්ත්ඩර් ලංපි න ලංරතියක්වෂ්ප ලං රනු ලංකැවේ. ලංඕවැම ලංමික ලංගණන්ත් ලංපතක් ලංපිලිගැනිම ලංවුෝ ලං

රතියක්වෂ්ප ලංකිරිවම් ලංබකය ලං ලංසභනපතිය, ලංශ්රී ලංකා න ලංවනක   ලංුදාවන ලංවටන්ත්ඩර් ලංමණ්ඩකය සු ලංවේ. 

13. වමම ලංපු ත්පත් ලංවැන්ත්ක ම ලංශ්රි ලංකා න ලංවනක   ලංුදාවන ලංවේේ ලංඅඩක ය ලංwww.navy.lk මගින්ත්ව ලංනිරික්ෂණය ලං ක ලං

ුැ . ලං ලං 

 

සභනපතිය, 

වවපනර්ාවම්න්ත්ු ලං ලංරසම්පනවව ලං මිු , 
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