
 
 

 

 

   
 

ප්රිවම්ඳළදන දෆන්වීම 

හරි ී  ංකළ නළවික ශමුදළල 
 

2022 ලර්යේ ජනලාරි මව 01 ලන දින සිට යෙවැම්බර් මව 31 ලන දින ෙක්ලා  

්රි  ී  ංකා නාවික ශමුොලට ය ොදු ගබඩා ද්ර0ව්ය  වැ යීම වඳශා නි් ාෙකයන්යගන්/ 

ආනයන කරුලන්යගන්/ වැ යුම්කරුලන්යගන්/ යකොන්ත්රා ත්කරුලන්යගන් ඒකක 

යකොන්ත්රායීත් මි ගණන් යටයත් මි ගණන් කැඳවීම 
 

1 හරිත ංකළ නළවික ශමුදළවේ වදඳළර්තවම්න්තු ප්රකවම්ඳළදන කමිටුවේ වභළඳති විසින් හරිඒ ංකළ නළවික 

ශමුදළල වලත 2022 ජනලළරි මව 01 ලන දින සිට 2022 වදවෆම්බර් මව 31 ලන දින දක්ලළ ඳශත දක්ලළ 
ඇති වලන් වලන් මි ගණන් කෆවුම් කළණ්ඩ අංකයන් ලට අයත් වඳොදු ගබඩළ ද්රරේය1යන් වශළ එක් මි 
කෆවුමක් වශෝ ඊට ලෆඩි ප්රකමළණයක් ඒකක වකොන්ත්රළයත් මි ගණන් යටවත් ඉදිරිඳත් ශෆකි නිහඳළදකයන්, 
ආනයනකරුලන්, වෆඳයුම්කරුලන් ශළ වකොන්ත්රළ හීත්කරුලන්වගන් මි ගණන් කෆලනු ෆවේ. ඉදිරිඳත් 

කරන මි ගණන් ල ලංගු කළය 2022 ජනලළරි මව 01 ලන දින සිට 2022 වදවෆම්බර් මව 31 ලන දින 
දක්ලළ විය යුතුයි.  
 

අ. වතෝරළ ගන්නළ වකොන්ත්රළයත්කරුලන් නළවික ශමුදළල විසින් ඇණවුම් කරනු බන ගබඩළ 
ද්රලේයනයන් මළර්ගවහථ ගබඩළල හරි ංනළවනෞ “මශවවන්” ලෆලිවර, රළගම වලත වෆඳයුම් ක යුතුය. 
 
ආ. වම් වම්බන්ධවයන් උනන්දුලක් දක්ලන ඳළර්ලයන් එක් එක් කළණ්ඩයන් වශළ ආඳසු 
වනොවගලනු බන රු. 5 000.00 ක අයදුම්ඳත් ගළවහතුල මුදලින්, අධ්ය.ක්ර (මුදල්) හරිඑ ංකළ නළවික 
ශමුදළ මුවහථළනය, වකොෂඹ 01 වලත ඉදිරිඳත් කර අයදුම්ඳත් 2021 වෆප්තෆම්බර් මව 13 ලන දින 
සිට 2021 ඔක්වතෝබර් මව 05 ලන දින දක්ලළ වතිවේ ලෆඩකරන දින 1000 ඳෆවේ සිට 1400 ඳෆය 
දක්ලළ බළ ගත ශෆකි අතර, නිසි ඳරිදි වම්පුර්ණ කරන ද අයදුම්ඳත් ඳශත දක්ලළ ඇති ඳරිදි 
ඉදිරිඳත් ක යුතුය. 

 

2'  2022 ලර්ය වශළ අලහයද වඳොදු ගබඩළ ද්රමේයලයන් ල විවහතර වශ දෂ අලහය4තළ ප්ර මළණයන් එක් 

එක් මි ගණන් කෆවුම් අනුල අයදුම්ඳත් වමඟ නිකුත් කරනු ෆවේ.  

       වියය කළණ්ඩයන් වශ අංකයන් 

මි ගණන් කෆවුම් කළණ්ඩ අංකයන්    වියය කළණ්ඩ විවහතරය මි ගණන් කෆවීම අලවන් 
ලන දිනය ශළ විලෘත කරන 

වේළල 
එවහඑල්එන්/එල්ඕජී/01/ආර්සී/2022 සියළුම බෆටරි ලර්ග  2021 ඔක්වතෝබර් 06, 1000 ඳෆය 

එවහඑල්එන්/එල්ඕජී/02/ආර්සී/2022 එතුම් කම්බි  2021 ඔක්වතෝබර් 06, 1000 ඳෆය 

එවහඑල්එන්/එල්ඕජී/03/ආර්සී/2022 ගෘශවහථ විදුලි රැශෆන්  2021 ඔක්වතෝබර් 06, 1000 ඳෆය 

එවහඑල්එන්/එල්ඕජී/04/ආර්සී/2022 වහවිච, එම්සීබී, එම්සීසීබී, 
ආර්සීසීබී 

2021 ඔක්වතෝබර් 06, 1000 ඳෆය 



 
 

එවහඑල්එන්/එල්ඕජී/05/ආර්සී/2022 නළන කළමර කට්ට 2021 ඔක්වතෝබර් 06, 1000 ඳෆය 

එවහඑල්එන්/එල්ඕජී/07/ආර්සී/2022 ටයර් වශ ටියුේ 2021 ඔක්වතෝබර් 06, 1000 ඳෆය 

එවහඑල්එන්/එල්ඕජී/08/ආර්සී/2022 කන්ඩියුට් වශ උඳළංග  2021 ඔක්වතෝබර් 06, 1000 ඳෆය 

එවහඑල්එන්/එල්ඕජී/09/ආර්සී/2022 ලළවන් කම්බි ( වගොඩනෆගිලි 
ඉදිකිරිම්) 

2021 ඔක්වතෝබර් 06, 1000 ඳෆය 

එවහඑල්එන්/එල්ඕජී/10/ආර්සී/2022 කළර්මික කටයුතු වශළ 
වයොදළ ගන්නළ ලළයු ලර්ග 

2021 ඔක්වතෝබර් 06, 1000 ඳෆය 

එවහඑල්එන්/එල්ඕජී/11/ආර්සී/2022 
(ලිපිවගොනු අංක. 01) 

වගොඩනෆගිලි ඉදිකිරිවම් 

කටයුතු වදශළ වයොදළ ගන්නළ 
වියයන් - මෘදු ලළවන් වශ 
ගෆල්ලනයිවහ කරන ද 
අයිතම 

2021 ඔක්වතෝබර් 06, 1000 ඳෆය 

එවහඑල්එන්/එල්ඕජී/11/ආර්සී/2022 
(ලිපිවගොනු අංක. 02) 
 

වගොඩනෆගිලි ඉදිකිරිවම් 
කටයුතු වදශළ වයොදළ ගන්නළ 
වියයන් - වදොර කවුළු 
වශළ භළවිතළ කරන 
අයිතමයන් වශ උඳළංග 

2021 ඔක්වතෝබර් 06, 1000 ඳෆය 

එවහඑල්එන්/එල්ඕජී/11/ආර්සී/2022 
(ලිපිවගොනු අංක. 03) 
 

වගොඩනෆගිලි ඉදිකිරිවම් 

කටයුතු වදශළ වයොදළ ගන්නළ 
වඳොදු වියයන්  

2021 ඔක්වතෝබර් 06, 1000 ඳෆය 

එවහඑල්එන්/එල්ඕජී/12/ආර්සී/2022 පිරිසිදු කිරිවම් කටයුතු වශළ 
වයොදළ ගන්නළ වනීඳළරක්ෂුක 
අයිතමයන් 

2021 ඔක්වතෝබර් 07, 1000 ඳෆය 

එවහඑල්එන්/එල්ඕජී/13/ආර්සී/2022 දුරකථන රැශෆන් ලර්ග 
(ගෘශවහථ) ඩ්වරොගප් ලයර් වශ 
දුරකථන උඳකරණ. 

2021 ඔක්වතෝබර් 07, 1000 ඳෆය 

එවහඑල්එන්/එල්ඕජී/14/ආර්සී/2022 කළර්යළලීය ලිපි ද්ර්ේය/ 2021 ඔක්වතෝබර් 07, 1000 ඳෆය 

එවහඑල්එන්/එල්ඕජී/15/ආර්සී/2022 මුද්ර්ණ කඩදළසි ශළ වඳොත් ඳත්  2021 ඔක්වතෝබර් 07, 1000 ඳෆය 

එවහඑල්එන්/එල්ඕජී/16/ආර්සී/2022 වද්ශීය ලී ලර්ග 2021 ඔක්වතෝබර් 07, 1000 ඳෆය 

එවහඑල්එන්/එල්ඕජී/17/ආර්සී/2022 
(ලිපිවගොනු අංක. 01) 

වඳොදු ඉංජිවන්රු වියයන් 2021 ඔක්වතෝබර් 07, 1000 ඳෆය 

එවහඑල්එන්/එල්ඕජී/17/ආර්සී/2022 
(ලිපිවගොනු අංක. 02) 

වඳොදු ඉංජිවන්රු වියයන් 2021 ඔක්වතෝබර් 07, 1000 ඳෆය 

එවහඑල්එන්/එල්ඕජී/17/ආර්සී/2022 
(ලිපිවගොනු අංක. 03) 

වඳොදු ඉංජිවන්රු වියයන් 2021 ඔක්වතෝබර් 07, 1000 ඳෆය 

එවහඑල්එන්/එල්ඕජී/18/ආර්සී/2022 ඳවහසුම් කූර   2021 ඔක්වතෝබර් 07, 1000 ඳෆය 

එවහඑල්එන්/එල්ඕජී/19/ආර්සී/2022 පීවීසී ජ න වශ උඳළංග 2021 ඔක්වතෝබර් 07, 1000 ඳෆය 

එවහඑල්එන්/එල්ඕජී/20/ආර්සී/2022 තුනී ෆලී (වද්ශීය වශ 
විවද්ශීය) 

2021 ඔක්වතෝබර් 07, 1000 ඳෆය 

එවහඑල්එන්/එල්ඕජී/21/ආර්සී/2022 වඳොදු තීන්ත ලර්ග 2021 ඔක්වතෝබර් 08, 1000 ඳෆය 

එවහඑල්එන්/එල්ඕජී/22/ආර්සී/2022 තළර ලර්ග 2021 ඔක්වතෝබර් 08, 1000 ඳෆය 

එවහඑල්එන්/එල්ඕජී/23/ආර්සී/2022 වබයළරින් ලර්ග 2021 ඔක්වතෝබර් 08, 1000 ඳෆය 



 
 

එවහඑල්එන්/එල්ඕජී/24/ආර්සී/2022 විදුලි බුබුලු ලර්ග 2021 ඔක්වතෝබර් 08, 1000 ඳෆය 

එවහඑල්එන්/එල්ඕජී/25/ආර්සී/2022 වවවිලි තශඩු ලර්ග  2021 ඔක්වතෝබර් 08, 1000 ඳෆය 

එවහඑල්එන්/එල්ඕජී/26/ආර්සී/2022 වමෝටර් රථ තීන්ත  2021 ඔක්වතෝබර් 08, 1000 ඳෆය 

එවහඑල්එන්/එල්ඕජී/27/ආර්සී/2022 මුද්ර්ණ කටයුතු වශළ 
වයොදළගන්නළ අයිතමයන් 

2021 ඔක්වතෝබර් 08, 1000 ඳෆය 

එවහඑල්එන්/එල්ඕජී/28/ආර්සී/2022 විවද්ශීය ලී ලර්ග 2021 ඔක්වතෝබර් 08, 1000 ඳෆය 

එවහඑල්එන්/එල්ඕජී/29/ආර්සී/2022 වවිගන්ලන ද වීදුරු වකදී 
(GRP) 

2021 ඔක්වතෝබර් 08, 1000 ඳෆය 

එවහඑල්එන්/එල්ඕජී/30/ආර්සී/2022 

(ලිපිවගොනු අංක. 01) 

ලළශන අමතර වකොටවහ 2021 ඔක්වතෝබර් 08, 1000 ඳෆය 

එවහඑල්එන්/එල්ඕජී/30/ආර්සී/2022 

(ලිපිවගොනු අංක. 02) 

ලළශන ඇතුත භළවිතළ 
කරනු බන කළඳට්, කලර 
වශ වරදි 

2021 ඔක්වතෝබර් 08, 1000 ඳෆය 

එවහඑල්එන්/එල්ඕජී/33/ආර්සී/2022 ජ පිරිඳශදු යන්ත්ර් වශළ 
වයොදළ ගන්නළ අමතර 
වකොටවහ වශ උඳළංග 

2021 ඔක්වතෝබර් 08, 1000 ඳෆය 

එවහඑල්එන්/එල්ඕජී/34/ආර්සී/2022 සිවමන්ති (කිවෝ 50) 2021 ඔක්වතෝබර් 08, 1000 ඳෆය 

එවහඑල්එන්/එල්ඕජී/36/ආර්සී/2022 කළු ගල් වශ ලෆලි 2021 ඔක්වතෝබර් 08, 1000 ඳෆය 

 
3. අයදුම්කරුලන් ඳශත වශන් සුදුසුකම් වපුරළලිය යුතුය (මි ගණන් ඇගයීවම්දී වමම කරුණු 

වෆකිල්ට ගනු ෆවේ) 

 

අ. වඳොදු ගබඩළ ද්රබේයයන් වමළන ධළරිතළ බයක් වහිතල රජවේ / වඳෞද්ගලික ආයතන වලත 

වෆඳයීම පිළිබල ලර් 02ක වතුටුදළයක කළර්ය වළධනයක් තිවබන බලට ලළර්තළ. 

ආ. වහථිර මුල්යරමය ශෆකියළල.  

ඇ. බදු වගවීම පිළිබ වතුටුදළයක ලළර්තළ.  

ඈ. ප්ර මළණලත් ඳරිදි ඳණිවිඩ හුලමළරු ඳශසුකම් තිබීම. (දුරකථන, ජංගම දුරකථන, සෆක්වහ 

යන්ත්ර්, විද්යු ීත් ලිපින) 

ඉ. ප්ර මළණලත් ඳරිදි ගබඩළ ඳශසුකම් තිබීම. 

ඊ. ප්ර මළණලත් ඳරිදි කළර්ය මණ්ඩයක් සිටීම වශ කළර්යළ ඳශසුකම් තිබීම.  

උ. ප්ර මළණලත් ඳරිදි ප්රළලළශන ඳශසුකම් තිබීම. 

ඌ. ේයළරඳළරයක් වව ලියළඳදිංචි කිරීවම් වශතිකවේ වශෝ වංවහථළපිත වශතිකවේ පිටඳතක් 

ඉදිරිඳත් ක යුතුය. එවවේ ලියළඳදිංචි වීවමන් ඳසු ආවන්න ලවර 03ක කළය තු 

අඛණ්ඩල ේයළ ඳළර කටයුතු ල වයදී සිටි බලට ලළර්ථළ ඉදිරිඳත් ක යුතුය. 

 
4.  අයදුම්කරුලන් තම මි ගණන් ඉදිරිඳත් කිරිවම්දී ලෆට් බදු වශළ ලියළඳදිංචි අංකය වශන් කර 

තිබීම අනිලළර්ය වේ. ලෆට් බදු වශළ ලියළඳදිංචි වනොව වෆඳයුම්කරුලන් වද්ශීය ආදළයම් 

වදඳළර්තවම්න්තුවේ වකොමවළරිවහ වජනරළල් වලතින් බළගත් ලෆට් බදු ලියළඳදිංචිවයන් නිදශවහ බලට 

වනළථ කරන වශතිකයක් අයදුම්ඳත වමඟ ඉදිරිඳත් ක යුතුය. තලද, ඉශත අලහේතළලයන් වපුරළ 

වනොමෆති මි ගණන් ඳත් ප්ර්තික්වේ ඳ කරනු ෆවේ. 

5'  අයදුම්කරුලන් විසින් මි ගණන් ඉදිරිඳත් කිරීවම්දී ලිපි කලරවේ ලම් ඳව ඉශ වකෂලවර් “හරීව 

ංකළ නළවික ශමුදළලට 2022 ලර්ය වශළ වඳොදු ගබඩළ වියයන් වෆඳයීම වශළ වකොන්ත්රළ“ත් මිෂ ගණන් 



 
 

ඉදිරිඳත් කිරිම” (වියය කළණ්ඩය) එවහඑල්එන්/එල්ඕජී/......./ආර්සී/ 2022 වටන්ඩර් ඳත් විලෘත කරන 

දිනය, වේළල වශන් කර ඳශත වශන් ලිපිනයට ලියළඳදිංචි තෆඳවන් එවීමට වශෝ ඳශත ලිපිනවේ 

තබළ ඇති වටන්ඩර් බශළළුම් වඳට්ටිවේ තෆම්ඳත් කිරීමට කටයුතු කෂ යුතුය. 

 වභළඳති, 
 වදඳළර්තවම්න්තු ප්ර්වම්ඳළදන කමිටුල,  
 හරීර ංකළ නළවික ශමුදළල,  
 නළවික ශමුදළ මුවහථළනය,  
 තෆ.වඳ 593,  
 වකොෂඹ 01.  
  

6. මි ගණන් භළරගන්නළ අලවළන දිනය ශළ වේළල ඳසුවු ලශළම ද අයදුම්ඳත් විලෘත කරනු ෆවේ. 

අයදුම්කරු වශෝ ඔහුවේ බයත් නිවයෝජිතයකු ශට මි ගණන් විලෘත කරන අලවහථළලට වශභළගී විය 

ශෆකිය. ප්රබමළද වී ෆවබන අයදුම්ඳත් ප්රලතික්වේලඳ කරන අතර, විලෘත කිරීමකින් වතොරල ආඳසු භළරවදනු 

ෆවේ. 
 

7'  නිසි ඳරිදි වම්පුර්ණ වනොකරන ද මි ගණන් ඳත්රි හීකළ ශළ ලිඛිත වළක්ෂිඅ අලහේ ඳරිදි ඉදිරිඳත් 

වනොකරන ද, නිසි ඳරිදි වශතික වනොකරන ද වටන්ඩර් ඳත්රි හීකළද ප්රිති ක්වේලඳ කරනු ෆවේ. ඕනෆම මි 

ගණන් ඳතක් පිළිගෆනීම වශෝ ප්රරතික්වේණඳ කිරිවම් බය වභළඳති වදඳළර්තවම්න්තු ප්ර වම්ඳළදන කමිටුල 

වතුවේ. 
 

8'  වතෝරළ ගනු බන අයදුම්කරුලන් වලත ගිවිසුම් අත්වන් කිරීම වශළ ලියළඳදිංචි තෆඳවන් දෆනුම් 

වදනු ෆවේ. 
   
9'  වටන්ඩර් අයදුම්ඳත් කිසිදු වගවීමකින් වතොරල අධයන්ක්ශ වජනරළල් වෆඳයුම් ශළ වවේලළ, නළවික ශමුදළ 

මුවහථළනය, වකොෂඹ 01 යන වහථළනවේ ඳරික්ළන කර බෆලිය ශෆක. 
 

10' ලෆඩි විවහතර මළණ්ඩලික නිධළරී (ඒකක වකොන්ත්රළරත්) දු.ක. 011 7192326 වශ අධ්යුක්ක නළවික 

වෆඳයුම් දු.ක 011 7192321, නළවික ශමුදළ මුවහථළනය, වකොෂඹ 01 වලතින් බළ ගත ශෆක. 
 

11' වමම ඒකක වකොන්ත්රළදත් මි ගණන් කෆවීම වම්බන්ධ විවහතර නළවික ශමුදළ වලේ අඩවිය 

www.navy.lk  මඟින් ද බළ ගත ශෆක. 
                                                                    
          

වභළඳති, 
         වදඳළර්තවම්න්තු ප්ර වම්ඳළදන කමිටුල  
         හරීර ංකළ නළවික ශමුදළල  
         වකොෂඹ 01      

http://www.navy.lk/

