ජළතික මෆණික් වශ වහලර්ණළභරණ අධිකළරිය
සැපයුම්කරුවන් ලියාපදිංචි කිරීම - 2021

කකොන්කේසි 1. වම අයදුම්ඳතක්ම ආදර් ආකෘති ඳත්රය අනුල ිළියෙය ක යුුයය
2. වම වෆඳයුම්කරුෙලක්ම ලියළඳදිංචි වීම
අෙේක්ෂිත එක් එක් අයිතමය වශළ ආඳසු ෙෙලනු ෙනොබන
රු 1000 00+VAT ක ලියළඳදිංචි ෙළවහුයලක් මුදලින් ඳමණක් වතිෙේ ලෆඩ කරන දනලදී ෙඳ ල 9 00 සි ඳ ල 3 00 දක්ලළ
අධිකළරිෙේ මුදල් අයකෆමි ෙලත ෙෙවීෙමන් ඳසුල භළණ්ඩ වශ ෙවේලළ වෆඳයීම වදශළ ලන අයදුම්ඳත වෆඳයුම් අිංෙයන් බළ
ෙත ශෆකිය
3. ලියළඳදිංචි වෆඳයුම්කරුලන්
ප්රවම්ඳළදන බධළරියළ වුයය

අමතරල ඕනම අලවහථළලක ෙලනත් ප්රභලයන්ෙෙන්ද මි ෙණන් කෆවීෙම් අයිතිය

4. නියමිත අලවහථළලන්ලද මි ෙණන් ඉදරිඳත් ෙනොකරන ෙශෝ නියමිත ෙේළල භළණ්ඩ ෙනොවඳයන ෙශෝ මි ෙණන්
ඉදරිඳත් කිරීෙම්ද ෙකොන්ෙේසි ෙනොිළියඳදන වෆඳයුම්කරුලන්ෙේ ලියළඳදිංචි පුර්ල දෆනුම් දීමකින් ෙතොරල අලිංගු කරනු
ෆෙේ
5. අයදුම්ඳත් බශළන කලරෙේ ලම්ඳව ඉශෂ ෙකෂලෙර් 2021 ලර්ය වශළ වෆඳයුම්කරුලන් ලියළඳදිංචි කිරීම යනුෙලන්
වශන් කෂ යුුයය
6. ලියළඳදිංචි වීම වශළ භළණ්ඩ වෆඳයුම් වශ ෙවේලළලන් එකක ලෆඩි ෙණනක් ඉල්ලුම් කරන්ෙන් නම් ඒ බල අයදුම් ඳත්රෙයි
ෙලන ෙලනම ඳෆශෆදලිල වශන් කෂ යුුයය
7. 2021 ලර්ය වශළ ෙමම කළර්යළය ඉශත වශන් භළණ්ඩ ශළ ෙවේලළ වෆඳයීම වශළ ලියළඳදිංචි වීම අෙේක්ළ කරන
වෆඳයුම්කරුලන් ඒ වශළ අලය ලියිලලි ජළතික මෆණික් වශ වහලර්ණළභරණ අධිකළරිෙයන් බළ ෙත යුුයය එම ඉල්ලුම්
ඳත්රය www.ngja.gov.lk මඟින් ෙමම අධිකළරිෙයි ෙලේ අඩිලය ිළිලව බළෙත කර ෙත ශෆක
8. වම්පුර්ණ කරන ද අයදුම්ඳත් 2020.12.21 දන ෙඳර ඳශත ලිිළනය ලියළඳදිංචි තෆඳෙන් ෙශෝ ෙෙනෆිලත් බළර දීම
ෙශෝ සිදු කෂ ශෆක
9. වෆඳයුම් ශළ ෙවේලළලන් වශළ අත්තිකළරම් මුදල් ෙනොෙෙලන අතර ෙෙවීම් කරනු බන්ෙන් භළණ්ඩ ෙශෝ ෙවේලළලන්
වෆඳයීෙමන් ඳසුලය ඒවශළ දන 30 ක කළසීමළලක් බළදය යුුයය ෙකෙවේ වුලද ඉදකිරීම්, ෙකොන්ත්රළත් වඳයන්නන්
වම්බන්ධෙයන් ෙමම කළ සීමළල අදළ ෙනොෙේ
10. අදළෂ ඉල්ලුම්කරු දුරකථන ෙශෝ ෙලනත් වන්නිෙේදන ඳශසුකම් තිබිය යුුයය
11. ලයළඳළර ලියළඳදිංචි කිරීෙම් වශතිකෙේ ිළ ඳතක් ලියළඳදිංචි ිලෙම්ද අයදුම්ඳත වමඟ එිලය යුුයය
12. අයදුම්කරුලන් ෙකොඳමණ අයිතමයන් ෙණනක් අයදුම් කෂ ද ලියළඳදිංචි කරෙනු බන්ෙන් ලයළඳළර ලියළඳදිංචි කිරීෙම්
වශතිකෙයි වශන් අයිතමයන් වශළ ඳමණි
13. භළණ්ඩ ශළ ෙවේලළලන් කළර්යක්මල වෆඳයීම අලය මළනල ශළ ෙභෞතික වම්ඳත් ඇති බල වළක්ෂි ඉදරිඳත් කෂ යුුයය
14. භළණ්ඩ ශළ ෙවේලළලන් වෆඳයීම වශළ ආයතන ශළ පුේෙයින් ිලසින් තමන් බළ ඇති පුහුණුල ශළ ඳෂපුරුේද වනළථ කරන
ලියිලලි වශ ලළර්ෂික මුය ප්රකළනෙේ ිළ ඳතක් ඉදරිඳත් කෂ යුුයය
15. ලවර 05 ක ලඩළ අදළෂ ක්ෙේත්රෙේ ඳෂපුරුේද ඇති ආයතන වශළ ප්රමුතතළල ෙදනු ෆෙේ
16. ලළශන වශළ අලුත්ලෆඩියළ ශළ ෙවේලළ බළ ෙෆනීෙම්ද කළර්යළය ආවන්නතළලය වශළ ප්රමුතතළලය ෙදනු ෆෙේ
17. ඉශත සුදුසුකම් වපුරළ ෙනොමෆති අයදුම්කරුලන් ෙමම ලර්ය වශළ ජළතික මෆණික් වශ වහලර්ණළභරණ අධිකළරිෙේ භළණ්ඩ
ශළ ෙවේලළ වෆඳයුම්කරුෙලකු ෙව ලියළඳදිංචි කරෙනු ෙනොෆෙේ
ලෆඩිදුර ිලමසීම් -දුරකථන අිංක - 071-5362536 -වශකළර අධයක් පප්රවම්ඳළදන
වභළඳති,
ප්රවම්ඳළදන කමිුල,
ජළතික මෆණික් වශ වහලර්ණළභරණ අධිකළරිය
අිංක 25 , ෙෙෝල්ෙසේවහ ෙ රවය,
ෙකොෂඹ 03.

