ප්රව්පාළන දනෆ්වීමයි දමිලදණන්වදැෆවීමය
ආරක්ැදඅයළත්යංය
2018ද ලර්යද වවශළද ශ්රීද ංැළද ද්ධ හද ශමුනළල,ද ශ්රීද ංැළද ළක ැද ශමුනළල0ද ශ්රීද ංැළද වනල්වද ශමුනළලද දලත්ද
යළිද,අමුදශළදවැවහදැදආශළරදවෆායීයදවවශළදවෆාද්්පැරුල්වදදත් රළදාත්ැරදණෆීමය0
ශ්රීදංැළදද්ධ හදශමුනළල,දශ්රීදංැළද ළක ැදශමුනළල,ශ්රීදංැළදවනල්වදශමුනළලදක න්්වද18.80.801.දශළද11දය දදනන ද
න ිලන,දන්ළුිලනදය දපුලත්ාත්දලදාැර දනදනෆ්වීම්පදලටදලෆඩිය ක්දලදයනි0

.0
ශ්රීදංැළදත්රික හදශමුනළල්වදවවශළද18.8දලර්යටදආශළරදද්රලයදිලී දණෆීමයදදලුවදල්වදආරක්ැදඅයළත්යංයද
වවශළදල දඅයළත්යදය්ඩළෂයදාත්ැදවහාළලරදප්රව්පාළන දැිලුවද දවාළාි දක න්්වදාශත්දවනශ්වදාිදනද
එකිද ැදැවවුරුදවවශළදනියිලත්දආශළරදැළ්ඩළයක්දවෆායීයටදඅදේක්ෂිත්දනිහාළනැය්වදශළද
වෆාද්්පැරුල්වදමලයළාළිදැය්වද දදලි ්වදිලදණන්වදැෆවල දී 0
මවෆාද්්පදලර්යද18.808.08.දන්ටද18.80.103.දනක්ලළදද 0
10
දවෆාද්්පදවහාළ දශළදආශළරදැළ්ඩළදපිළිබවදක වහත්ර
10.දශ්රීදංැළදද්ධ හදශමුනළලද-දදැෝවත්රළත්දඅංැයද: S&T/3/Dry Ration/Fresh Ration/2018(10)
වහාළ ය
Aකාණ්ඩය
නලි  දපුරළදපිහිටිදද්හදශමුනළද
ැවවුරුද83ක්දවවශළ

ආශළරදද්රලයය
න්යළුදඅමුදවළැදමඑෂලළු,ද
ාෂතුරු,දයළළු,යවහ,දශීත්දැද
ආශළර,දදාොල්,දබිත්ත්රදශළදකිිදද
නිහාළන ද

Bකාණ්ඩය
නලි  දපුරළදපිහිටිදප්රහළ දද්හද
ශමුනළදැවවුරුද8ක්දවවශළ

i)එෂලළු
ii)ාෂතුරු
iii)යළළු
iv)යවහදශළදශීත්දැදආශළර
v)දලිදණව දනදදාොල්
vi)බිත්ත්ර
vii)කිිදදනිහාළන
viii)Co 3
ක යළිදආශළරදඅි ත්යද.75දක්ද
වවශළදඅි ත්යදපිළිබවදක වහත්රද
ආරක්ැදඅයළත්යංදය්වදදශ ද
ශ්රීදංැළදද්ධ හදශමුනළදල්වදබළද
ණත්දශෆැ0ද

Cකාණ්ඩය
නලි  දපුරළදපිහිටිදප්රහළ දද්හද
ශමුනළදැවවුරුද8ක්දවවශළ

1

ංසුදක වහත්රය
වයදවෆාද්්පදවහාළ යැටයද
න්යළුදඅමුදවළැදවෆායීයදදල යද
ිලී දණෆීමද්පදශළදංසුදත්ෆබීද්පද
ක්රියළලලියදදවේදදල්වදදල්වලද
වැුවදෆදේ0
මුළුදදට්වළර්දවංඛ්යළලද83දකි0
එකිද ැදැවවුරුදඑකිද ැද
ආශළරදලර්ණයදවවශළදදල ද
දල යදංසුදත්ෆබීද්පදඇණයීද්පද
ශළදිලී ණෆීමද්පදක්රියළලලියදදවේද
වැුවදෆදේ0
මුළුදදට්වළර්දවංඛ්යළලද64දකි0ද
ම8*8
එකිද ැදැවවුරුදවවශළදඑක්ද
ආශළරදඅි ත්යයක්දවෆායීයදදල ද
දල යදංසුදත්ෆබීද්පදඇණයීද්පද
ශළදිලී ණෆීමද්පදක්රියළලලියදදවේද
වැුවදෆදේ0
මුළුදදට්වළර්දවංඛ්යළලද.088දකි0ද
ම8*.75

101දශ්රීදංැළද ළක ැදශමුනළලද-දදැෝවත්රළත්දඅංැයද: SLN/VICT/01/2018
වෆාද්්පදවහාළ
Aකාණ්ඩය
නලි  දපුරළදපිහිටිදප්රහළ ද ළක ැද
ශමුනළදැවවුරුද.8ක්දවවශළ0
මදල දදල යදද ෞැළදදශ ද
වෆාද්්පදවහාළ දවවශළදවෆාි යද
ද්තුය

Bකාණ්ඩය
නලි  දපුරළදපිහිටිදප්රහළ ද ළක ැද
ශමුනළදැවවුරුද.3ක්දවවශළ0

ආශළරදැළ්ඩළය
අමුදආශළරදැළ්ඩළද.8දකි0
i)එෂලළුදශළදාෂතුරු
ii)කිිදදනිහාළන දශළදඅි වහදක්රී්ප
iii)කිකිළිදබිත්ත්ර
iv)දලිදරහිත්දදාොල්
v)යවහදලර්ණ
vi)කුකුෂහදයවහ
vii)අළුත්දයළළු
viii)ශීත්දැදආශළර
ix)පින් දනදදධ ශීයදඋනව දශළද
රළත්රීදආශළර
x)දේැිදදඅි ත්ය
ක යළිදආශළරදදුලයදලර්ණද.7දකි0
i)වශල්
ii)හළ යදලර්ණ
iii)සීනි
iv)දත්දදැොෂ
v)ිලිදවහදවශදකුළුදබඩුදලර්ණ
vi)ක යළිදැරල
vii)ආශළරදපින් දදත්ල්
viii)ාෆවහටළ
ix)කිිදපිටිදලර්ණ
x)බිවහැට්දවශදරවදැෆක ලි
xi)අධිදදා යනළයැදආශළර
xii)ටි්වදආශළර
xiii)දේැිදදනිහාළන දඅමුදද්රලය
xiv)දැ ඩියල්/දජ්ප/දචට්නි/ද
දව වහදලර්ණ
xv)දල ත්දආශළරදලර්ණ
xvi)දබ ත්ල්දැෂදාළීමයදජය
xvii)ැෆෂදවළැදයලු

2

ංසුදක වහත්රදශළදංසුදවංඛ්යළල
එකිද ැදැවවුරුදවවශළදද
එකිද ැදආශළරදැළ්ඩළයදදල ද
දල යදංසුදත්ෆබීද්පදඇණයීද්පද
ශළදිලී ණෆීමද්පදක්රියළලලියදදවේද
වැුවදෆදේ0
මුළුදංසුදවංඛ්යළලද.88දකි0ද
ම.8*.8

එකිද ැදැවවුරුදවවශළදද
එකිද ැදආශළරදැළ්ඩළයදදල ද
දල යදංසුදත්ෆබීද්පදඇණයීද්පද
ශළදිලී ණෆීමද්පදක්රියළලලියදදවේද
වැුවදෆදේ0
මුළුදංසුදවංඛ්යළලද11.දකි0ද
ම.3*.7

103දශ්රීදංැළදවනල්වදශමුනළලද-දදැෝවත්රළත්දඅංැයද: SLAF/RA/TB/2018
වෆාද්්පදවහාළ

ආශළරදැළ්ඩළය

ංසුදක වහත්රදශළදංසුදවංඛ්යළල

නලි  දපුරළදපිහිටිදශ්රීදංැළදවනල්වද අමුදශළදක යළිදආශළරදැළ්ඩළද8දකි0 එකිද ැදැවවුරුදවවශළදද
ශමුනළදැවවුරුද16ක්දවවශළ0
එකිද ැදආශළරදැළ්ඩළයදදල ද
i)එෂලළු,දාෂතුරු,දදාොල්දශළද
දල යදංසුදත්ෆබීද්පදඇණයීද්පද
කිකිළිදබිත්ත්රද
ශළදිලී ණෆීමද්පදක්රියළලලියදදවේද
ii)දඅළුත්දයළළුද
වැුවදෆදේ0
iii)දකුකුෂහදයවහ
මුළුදංසුදවංඛ්යළලද188දකි0ද
iv)දදේැිදදආශළරදද්රලය
ම16*8
vදඋනව දආශළරදද්රලයදමදධ ශීය
vi)වශල්
vii)දයවහදලර්ණ
viii)දක යළිදආශළරදද්රලය

30
ද18.80.8013දන දන්ටද18.80..0.8දන දනක්ලළද9088දාෆයදශළද.5088දාෆයදඅත්රදැළයදතුී දඅනළදශමුනළද
මූවහාළ දලලි්වදංසුදදල්ඛ් දනිකුත්දැෆුවදබුවදඅත්රදඑකිද ැදැවවුරුදශළ/දශ දැළනළයදදලුවදල්වද
නියමුත්දංසුදණළවහතුදදණීමදය්වදඅලයදංසුදදල්ඛ් දබළදණත්දශෆකිදඅත්රදඑී දවහාළ ය්වදලී දණළවහතුද
දණීමයකි්වදදත්ොරලදංසුදදල්ඛ් දාරීක්ළදැරදශෆකිය0
301දංසුැරුල්වදඅවළදුදදල්ඛ් දණත්දවූදංසුැරුල්වදද ොක යදද්තුලළක්දදය්වයදංසුදදල්ඛ් දනිකුත්දැරුවද
බ්වද්වදදධ ශීයදනිහාළනැි ්වදශළදවෆාද්්පැරුල්වදවවශළදායණි0
303දපූර්ලදංසුදරැවහීමයද18.70.8038දන ද.8088දාෆයටදආරක්ැදඅයළත්යංදපදප්රහළ දළළද දී ද
ාෆලත්ීමයටදනියිලත්ය0
300ද18.70.80.0දන ද9088දාෆයටදංසුදැෆවීමයදඅලව්වදල දඅත්රදංසුදැෆවීමයදඅලව්වවූදලශළයදංසුදක ලෘත්ද
ැරුවදෆදේ0
305දංසුැරුල්වදවතුලදප්රයළනලත්දාිදනදශීත්ළණළරදාශසුැ්ප,දණබළළදාශසුැ්ප,දප්රලළශ දාශසුැ්පදශළදමූයද
ාශසුැ්පදි බියදද්තුය0
306දංසුදඉනිදාත්දකිරීයටදඅදේක්ෂිත්දආශළරදද්රලයදිලනිවහදාිදදා ජ යටදසුදුසුදශළදනියිලත්දප්රිලීන්වටද
ඇතුත්දක යදද්තුදඅත්රදඉල්ළදන්ටි දඕ යදක ටැදවළ්පාල්දඉනිදාත්දකිරීයටදශෆකිදක යදද්තුය0
00
අදේක්ෂිත්දවෆාද්්පැරුල්වදටදඅලයදක වහත්රදංසුදදල්ඛ් දාිදක්ළදකිරීදය්වදනෆ ණත්දශෆකිදඅත්රදඒදවවශළද
කින්ඳුදදණීමයක්දඅලයදද ොද 0
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ඉශත්දප්රව්පාළන දව්පබ්වහදය්වදදත්ොරතුරුදබළදණත්දශෆකිදනිෂහළරී්වදවශදවවු්වද දදුරැා දඅංැදශළද
ඊද්පල්දලිපි ය්වදාශත්දාිදනදද 0
ආරක්ක අමාත්යංය
ලිපි ය
දුරැා :

අංැද.5/5,දබළනක්දයළලත්
දැොෂඹද83
8..-1313501,ද8..-1030688

ශ්රී ංකා ද්ධ හමුදාල
ලිපි ය:

දුරැා :

වෆාද්්පදශළදප්රලළශ දඅහයක්දැළර්යළය,
ද්හදශමුනළදමූවහාළ ය,
නකුණුදදණොළ ෆගිල්,
ණළලු මුලදනොරදදටරවය,
දැොෂඹද83
8..-1381569,8..-1381568ද
සෆක්වහ: 8..-1381569

ඊද්පල් :

dtesandt@army.lkද

ශ්රී ංකා නාවික හමුදාල
ලිපි ය:

දුරැා :

අහයක්ද ළක ැදමආශළරදශළදනිදඇඳු්ප ,
ළක ැදශමුනළධිාි ,
ළක ැදශමුනළදමූවහාළ ය,
ත්ෆ0දා0ද593,
දැොෂඹද8.
8..-11.135.-3දනවනලද.135.ද
සෆක්වහදදද:ද8..-1424577

ඊද්පල් :

nhqdnvc@navy.lkද

ශ්රී ංකා ගුලන් හමුදාල
ලිපි ය:

දුරැා :

ප්රහළ දප්රව්පාළන දනිෂහළරී,
ශ්රීදංැළදවනල්වදශමුනළධිාි ,
ශ්රීදංැළදවනල්වදශමුනළදමූවහාළ ය,
අංැද.08,
ශ්රීයත්දත්ත්ත්ේා්පදඒදණළඩි ර්දයළලත්,
දැොෂඹද81
8..-100.800/ද8..-100.553

ඊද්පල්:

cpo@slaf.gov.lk
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දසෆක්වහ :8..-100.553

