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ෙකොළඹ 05 
අංක 101, උද5ාන පාර, 
�� ඒකක ප�� හා ෙසේවා ෙදපා6තෙ��8ෙ9, 
�� ඒකක ප�� හා ෙසේවා අධ5,ෂ ෙවත, 
 

ඉහත සඳහ� පනත යටෙ� )යාප*ං+ සහ�කය, මට/අ>ට ?@� කරන ෙලස ෙමA පහත අ�ස� 
කරන මම/අ> ඉBලා CD�/CDE. Gස්තර පහත දැ,ෙ9. 
 

1. ඉBI�ක#ෙJ ස�K6ණ නම (Cංහෙල�)    : 
                                                   (ඉංOCෙය�)   : 
 

      )>නය (Cංහෙල�)   : 
 

                    
                  (ඉංOCෙය�) : 
 

 

      *ස්P,කය : 
 

2. ?ෙයෝRතය� ඇ�න� ඔUනෙJ නම සහ )>නය�: 
 

 

3. අI�වැ$යා ".ෙ� ?V8 ආයතනයක න� ෙසේවෙX ෙයොදවා ඇ� 
i. කා6�ක ?ලධා.�ෙJ න� 
     1. 
 

     2. 
 

ii.පY,ෂණෙය� සම� Z *නය:                          
                  

4. කා6යය කරන ස්ථානය : 
 

5. අI� ".මට න� පැර\ )යාප*ං+ අංකය සAත *නය : 
 

6. ෙවළඳ නාමය සහ අංකය :  
 

7. )යාප*ං+ ".ම සඳහා බලාෙපොෙරො�8 වන අI�වැ$යා ".ෙ� උපකරණ පහත සඳහ� 
ලැ]ස්8ෙව� ෙතෝරා ල@ කර�න 

 

ඵ, _`ගලය@ අI�වැ$යා කරන Gට අI�වැ$යා ".ම සඳහා )යාප*ං+ ගාස්8 ආයතනය, 
මa� අI�වැ$යා ".ෙ� ගාස්8ව සඳහා සංල,ෂය බල�න 
 

1. ප$ හා �� අI�වැ$යාව සඳහා )යාප*ං+ ".ෙ� ගාස්8ව #. 250.00 
2. තරා* දb අI�වැ$යාව සඳහා )යාප*ං+ ".ෙ� ගාස්8ව #. 300.00 
3. -c තරා* අI�වැ$යාව සඳහා )යාප*ං+ ".ෙ� ගාස්8ව #. 300.00 
4. ෙ9*කා තරා* අI�වැ$යාව සඳහා )යාප*ං+ ".ෙ� ගාස්8ව #. 350.00 
5. සමබර තරා* අI�වැ$යාව සඳහා )යාප*ං+ ".ෙ� ගාස්8ව #. 350.00 
6. පාල� තරා* අI�වැ$යාව සඳහා )යාප*ං+ ".ෙ� ගාස්8ව #. 1000.00 
7. Cය&ම යා�Pක "#� �c� උපකරණ )යාප*ං+ ".ෙ� ගාස්8ව #. 1500.00 
8. ඉෙල,ෙටො?ක "#� ය�ත )යාප*ං+ ".ෙ� ගාස්8ව #. 1500.00 
 8.1    අ�ෙ6ක මා*)ය, සඳහා )යාප*ං+ ".ෙ� ගාස්8ව #. 300.00 



සංල,ෂයසංල,ෂයසංල,ෂයසංල,ෂය::::---- 
ය� ආයතනය, ෙහෝ _`ගලෙය, වැඩ කlඩායම, ෙයොදවා උපකරණ අI�වැ$යා කරන 
අවස්ථාවලm ඵ, ඵ, වැඩ කlඩායම ෙවcෙව� )යාප*ං+ සහ�කය ලබා ගත V8ය. 
 

වැඩ කlඩායම, යc ය� උපකරණය, අI�වැ$යා ".මට ෙයොදවc ලබන _`ගලය@ ෙහෝ 
_`ගලය� ෙ9. යට� >Yෙස� සෑම වැඩ කlඩායමකම අදාල උපකරණ අI�වැ$යා ".මට 
?_ණතාවය ඇ� බවට �� ඒකක ප�� හා ෙසේවා අධ5,ෂ GC� >oෙගන ඇ� _`ගලය� 
ඵ, අය@ CDය V8ය. 
 

)යාප*ං+ සහ�කය, අය-� ".ෙ�m ඵම _`ගලය�ෙJ න� සහ _`ගලය� )යාප*ං+ ".ෙ� 
ෙදපා6තෙ��8ව ?@� කළ හැ-c�ප� අංකය ඉ*Yප� කල V8ය. අදාල _`ගලයා වැඩ 
කlඩාය�� ඉව�ව�ෙ� න� ෙහෝ ෙවනස් කර�ෙ� න� ඒ බව �� ඒකක ප�� හා ෙසේවා 
අධ5,ෂ ෙවත වහාම දැ�Gය V8ය. 
 

ඉව�Z _`ගලයා ෙවcෙව� ඉ*Yප�වන _`ගලයාද �� ඒකක ප�� හා ෙසේවා අධ5,ෂ 
GC� පව�වන ලද පY,ෂණෙය� සම�p ඇ� _`ගලෙය@ Gය V8ය. 
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*නය.................................                                             ............................................... 
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