ස්වදේශ කටයුතු අමාත්ාාංශය දිස්ත්රික
දේකම් කාර්යාලය
හම්බන්දත්ොට
2019 ලර්යට වෆඳයුම් සවේලළලන් වශ
ස ොන්ත්රළත් ව ලෆස වශළ

සැපයුම්කරුවන් සහ
දකොන්ත්රාත්කරකරුවන් යායාපදිාං ක රීමම.
ශම්බන්ස ොට දිවහත්රික් ල සම ම්
ළර්යළය වශ
දිවහත්රික් ල සප ළසීය ය සම ම් ළර්යළ වශළ ලෆස, වෆඳයුම්
ශළ සවේලළලන් බළ ගෆනීම පිණිව 2019ලර්ය සලනුසලන්
ලියළඳදිිංචි වීමට ෆමති පිළිගත් ව නිහඳළද යින්සගන් / සීය ය
ඒජන් ලරුන්සගන් / වෆඳයුම් රුලන්සගන් / සවේලළ
වෆඳයුම් රුලන්සගන් වශ ස ොන්ත්රළත් ව රුලන් සගන්
අයදුම්ඳත් ව ෆලනු ෆසේ.

ලෆස

03.
04.
05.
06.

21.
22.
23.
24.
25.

සවේලළ
26.

27.

28.
ලළශන
29.

අයි ම
අිං ය විවහ ර
01.
02.

සගොසනෆගිලි ඉදිකිරීම ශළ අලුත් වලෆඩියළල
මශළ මළර්ග, ඳළම්, සබෝක් ලකු ඉදිකිරීම ශළ
අලුත් වලෆඩියළල.
 ඉශ 01 ශළ 02 අයි ම වශළ (ICTAD) සශෝ
ඳෂළත් ව වභළ M 08 සශෝ ඉශෂ සරේණි ලියළඳදිිංචිය
අනිලළර්ය ලන අ ර ඊට අදළ ලිංගු ලියළඳදිිංචි
වශති ල පිටඳත් ව අයදුම්ඳ වමඟ ඉදිරිඳත් ව 
යුතු සේ.
ලෆේ ඇසේලි ශළ
ෘෂි ළිිං ඉදිකිරීම ශළ
අලුත් වලෆඩියළල
සියලුම සලමඩින් ලෆස ශළ ඇලුමිනියම් ලෆස
සගොසනෆඟිලි විදුලි ඳීධති ලෆඩි දියුණු කිරීම ශළ
අලුත් වලෆඩියළල
ජ න ඳීධති ලෆඩි දියුණු කිරීම ශළ අලුත් වලෆඩියළල

30.

සලනත් ව
31

(1)

සියලුම ලර්ගල ලිපි ද්රලය වශ ළර්යළීයය අලය ළ
ඳරිගණ ලිපි ද්රලය (ඳරිගණ
සදළසි, රිබන්,
ඩිවහ ට් ශළ සලනත් ව)

ළර්යළ උඳ රණ
10.
11.

12.

සියලුම ලර්ගල
ළර්යළීයය, නි නිලළව වශ
විංචළර නිලළව උඳ රණ
රබර් මුද්රළ, දින මුද්රළ, ේසොක් ල වශ මුද්රණ ටයුතු
ඳරිගණ යන්ත්ර, යතුරුලියන, සරෝනිසයෝ යන්ත්ර,
ඡළයළ පිටඳත් ව යන්ත්ර, ඳරිගණ මුද්රණ යන්ත්ර, ගණ
යන්ත්ර මම අම ර ස ොටවහ වශ ජළග කිරීසම්
උඳළිංග
සෝශ, ීය වශ ප්ළවහටික් ල නළම පුලරු

(2)

ලළශන අම ර ස ොටවහ
13.
14.

සියලුම ලර්ගල සමෝටර් රථ අම ර ස ොටවහ වශ
උඳළිංග
ටයර්, ටියුේ වශ බෆටරි

(3)

සගොසනෆගිලි ද්රලය
15.
16.
17.

18.

සියලුම ලර්ගල සගොසනෆගිලිද්රලය(ඳවහ,ගම,ලෆලි,)
ජන වශ ජළලළශන උඳ රණ
සියලුම ලර්ගල විදුලි උඳ රණ
ලළයු වමී රණ යන්ත්ර වශ මම අම ර ස ොටවහ

සලනත් ව
19.

(4)
(5)

ක්රීසළ භළණ්ස වශ සුභවළධන භළණ්ස

සියලුම ලර්ගල ලළශන අලුත් වලෆඩියළල (ලළශන
ලළයුවමී රණය කිරීම, ටින් රින්, පින් ළරු වශ
කුන් කිරීම ඇතුළු)
ලළශන සවේලළ කිරීම
ය 
රණ යන්ත්ර, ලළයුවමී රණ යන්ත්ර ඇතුළු විදුලි
උඳ රණ අලුත් වලෆඩියළල
සරදි සවේදීම, පිරිසිදු කිරීම ආදිය (විංචළර

ස ොන්සීසි වශ ලෆඩිදුර උඳසදවහ :

ලිපි ද්රලය

09.

ඳරිගණ යන්ත්ර, සරෝනිසයෝ යන්ත්ර, ඡළයළ පිටඳත් ව
යන්ත්ර, යතුරුලියන වශ ගණ යන්ත්ර ලෆනි භළණ්ස
අලුත් වලෆඩියළල වශ ඳරිගණ
ජළ ඳීධතිය
අලුත් වලෆඩියළල වශ නසත් වතු කිරීම
ළර්යළ උඳ රණ අලුත් වලෆඩියළල (ීය බඩු
අලුත් වලෆඩියළල පුටු විවීම ඇතුළුල)
බදු ඳදනම ම උත් වවල අලවහථළ වශළ උඳ රණ
වෆඳයීම. (මඩු/පුටු/ේධ වි ළන යන්ත්ර/ TV
ඳෆනම/ සේදි ළ වශ වෆරසිලි)

32
බිංගළල)
33
ඳවිත්ර ළ සවේලළ වෆඳයීම
34
ආරක්ෂ සවේලළ වෆඳයීම
35
ලන් රන ද ඳෆෂ වෆඳයීම.
36
සර්ය ස ෝ( solo panel system) ඳීධති වෆඳයිම ශළ
අලුත් ව ලෆඩියළ කිරීම

වෆඳයුම් (භළණ්ස)
07.
08.

පිඟන්, ස ෝප්ඳ, ශෆඳි, ගරුප්පු, ඇලුමිනියම්
සමලම් වශ වීදුරු භළණ්ස
නි ඇඳුම්, ලෆහි බළ, වම්භළණ්ස වශ ළර්යළ
බග්
විංගී උඳ රණ
ජය, පිස ආශළර ශළ සත් ව ඳෆන් ආදිය වෆඳයීම
ළුගම ආශ්රි වශ සිසමන්ති ආශ්රි නිහඳළදන
ඳළනීය ජය වශ උදයළන ඳළනය වශළ ජය
වෆඳයීම (බවුවර් මඟින් වෆඳයීම)

20.

ඳශ
වශන් ආ ෘතිය ඳරිදි ව වහ
රන ද
අයදුම්ඳත් ව නිසි ඳරිදි වම්පූර්ණ ර 2018.12.20 දිනට
සඳර දිවහත්රික් ල සම ම්, දිවහත්රික් ල සම ම් ළර්යළය,
ඳෂමු මශෂ, මළගම් රුහුණුපුර ඳරිඳළන විංකීර්ණය,
සිරිසබෝපුර, ශම්බන්ස ොට යන ලිපිනයට ලියළඳදිිංචි
ෆඳසන් මවීම මඟින් සශෝ අතින් සගනවිත් ව ගිණුම්
අිංසප වෆඳයුම් නිධළරී සල
භළරදිය ශෆකිය.
අයදුම්ඳත් ව බශළ මලන ලියුම් ලරසප ලම්ඳව ඉශෂ
ස ෂලසර් “2019 ලර්ය වශළ භළණ්ස ශළ සවේලළ
වෆඳයුම් රුලන් ලියළඳදිිංචි කිරීම” යනුසලන් වශන්
ෂ යුතුය.
වම අයදුම් රුසලකුම ලියළඳදිිංචිවීමට අසප්ක්ෂි මක් ල
මක් ල අයි මය වශළ රු. 500/=
ආඳසු සනොසගලන
ෆන්ඳත් ව මුදක් ල සගවිය යුතුය. මම මුද වශළ
“ශම්බන්ස ොට දිවහත්රික් ල සම ම්” නමින් බළ ගත් ව
මුදම ඇණවුමක් ල (සගලන ළර්යළය - ශම්බන්ස ොට)
සශෝ සමම ළර්යළසප වරප්ට මුදම සගලළ බළ ගත් ව
රිසිට්ඳ ක් ල අයදුම්ඳත්රය වමඟ ඉදිරිඳත් ව ෂ යුතුය.
ලියළඳදිිංචිවීසම් ගළවහතු ආඳසු සගලනු සනොෆසේ.
ලියළඳදිිංචිවීමට ෆමති මක් ල මක් ල අයි මයන් ඉමලුම්
ඳත්රසප අිං 05 යටසත් ව අනු අිං සයොදළ වශන් ෂ
ශෆකි අ ර මම අයි මයන් මළණය අනුල මක් ල
මක් ලආයි මය වශළ අදළ මුදම හි ම තුල මක් ල මුදම
ඇනවුමක් ල සශෝ රිසිට් ඳ ක් ල මඟින් මුදම සගවීම සිදු
ෂ ශෆකිය.
ඉමලුම් රුලන් ලියළඳදිිංචි කිරීසම් සශෝ සනොකිරීසම්
අයිතිය දිවහත්රික් ල සම ම් වතුය.
වළමළනයසයන් ලියළඳදිිංචි ව වෆඳයුම් සවේලළ වෆඳයුම්
වශ ස ොන්ත්රළත් ව රුලන්සගන් මි ගණන්
ෆලළ

(6)

(7)

(8)

(9)
(10)

භළණ්ස ශළ සවේලළ බළ ගෆනීමට වශ ස ොන්ත්රළත් ව
දළනය කිරීමට ්රියළ
රන අ ර මළණලත් ව
ලියළඳදිිංචි වෆඳයුම් රුලන් සනොමෆතිවිට ඉන් ඳරිබළහිර
ආය නලලින් මි ගණන් ෆලළ මිදී ගෆනීසම් වශ
ස ොන්ත්රළත් ව දළනය කිරීසම් අයිතිය ශම්බන්ස ොට
දිවහත්රික් ල සම ම් වතුය.
ශම්බන්ස ොට දිවහත්රික් ල සප සගොසනෆගිලි ඇතුළු
සලනත් ව ඉදිකිරීම් ලෆස, අලුත් වලෆඩියළ වශ නසත් වතු ලෆස
වම්බන්ධ ස ොන්ත්රළත් ව බළ ගෆනීමට දිවහත්රික් ල සප
ලියළඳදිිංචි
ර ඇති අනුම වමිති වශ විංවිධළන
අසප්ක්ෂළ රන්සන් නම් දිවහත්රික් ල සම ම් ළර්යළසප
ලියළඳදිිංචිවීම අනිලළර්යය ලනු ඇ .
ිංසු ෆවීසම්දී ිංසු ඉදිරිඳත් ව සනො රන, ඇණවුම්
වශළ නියමි සේළලට භළණ්ස සනොවඳයන වශ
ඉදිරිඳත් ව
ෂ වළම්ඳම අනුල භළණ්ස සනොවඳයන
වෆඳයුම් රුලන්සග් නම් දෆන්වීමකින් ස ොරල
ලියළඳදිිංචි සමඛනසයන් ඳළ ශෆරීමට ටයුතු රනු
ඇ .
දකුණු ඳෂළ
තුෂ ලයළඳළර ඳලත් වලළසගන යන
ෆනෆත් ව න් වම්බන්ධසයන් ලෆඩි වෆකිමක් ල දක් ලලනු
ෆසේ.
ලෆඩි විවහ ර සමම
ළර්යළසප දුර ථන අිං
0472256139 අම ළ බළ ග ශෆකිය.
ලියළඳදිිංචි
රගනු බන වෆඳයුම්
රුලන්සග්
සමඛනය
2019.01.10
දිනට
ඳසු
www.Hambantota.dist.gov.lk
සලේ
පිටුසලහි
Download ලරණයට පිවිසී භළග
රග ශෆකිය
මම්.සක් ල.බන්දු ශරිවහචන්ද්ර.
දිවහත්රික් ල සම ම් / දිවළඳති,
ශම්බන්ස ොට ඳරිඳළන දිවහත්රික් ල ය.

ආදර්ශ ඉේලුම් පත්රය :
සැපයුම්කරුවන් යායාපදිාං ක රීමම - 2019
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

(7)
(8)
(9)
(10)

වෆඳයුම් රුසග් නම වශ ලිපිනය
:
දුර ථන / සෆක් ලවහ / ඊ සම්ම
:
ලයළඳළරසප සලෂ නළමය
:
ලයළඳළරසප ලියළඳදිිංචි අිං ය
:
(ලියළඳදිිංචි වශති සප ඡළයළ පිටඳ ක් ල ඇමිණිය
යුතුය.)
ලියළඳදිිංචියට අයදුම් රන අයි ම අිං ය වශ රුණු
:
ලයළඳළරසප වහලභළලය
:
(නිහඳළදන / ධළන සලෂ නිසයොිත / ස ොග සලෂ
නිසයෝිත ද යන්න වශන් රන්න)
ණය ඳදනම ම වෆඳයීම පිළිබ විවහ ර :
(උඳරිම ණය ලටිනළ ම වශ ළ සීමළල)
ලෆට් බදු අිං ය
:
බෆිංකු රුසග් නම වශ ලිපිනය
:
මුදම ඇණවුම් සශෝ රිසිට්ඳත් ව අිං ය වශ සගලනු
බන මුද
:
(සමයට යළ ර මලළ ඇ )

(11)බළඇතිමිතිවශති (ISO)ලෆනි....................................
....................................................

(12)

සඳර ලර් ලදී සමලෆනි සවේලළ වඳයළ ඇති ආය න
සශෝ මය ලත් ව ම්...................................

(ඇමුණුම් මගින් ද ඉදිරි ඳත් ව
(13)ලයළඳළරි

ෂ ශෆකිය)

වහථළනයට ඟළවිය ශෆකි මළර්ග විවහ රය

.................................................................
(14)

සලනත් ව ලෆදගත් ව විවහ ර

:

………………………….………………………
………

………………………………………
………………………………………
…………...
………………………………………
………………………………………
…………...
ඉශ ස ොරතුරු නිලෆරදි ශළ ව ය බලත් ව, වෆඳයුම් රුලන්/
ස ොන්ත්රළත් ව රුලන් ලියළඳදිිංචි කිරීම වශළ ව පුලත් වඳත් ව
දෆන්වීසම් වශන් ස ොන්සීසිලට ම ඟ ලන බලත් ව  ළ
රමි.
දිනය : ...........................

.........................................
වෆඳයුම් රුසග්/ස ොන්ත්රළත් ව සග්
අත් වවන
(ලයළඳළරි මුද්රළල බන්න.)

