
2018 Mk; Mz;bw;fhd toq;Feu;fs;/ xg;ge;jf;fhuu;ffis gjpT nra;jy; 
ghJfhg;G mikr;R 

 
1. 2007 [_iy 30 ,yf;fk; 1508/08 ,idf; nfhz;l mjptpNrl tu;j;jkhdp mwptpj;jYf;F 

mika> ghJfhg;G mikr;R kw;Wk; mjNdhbize;j fPNo Fwpg;gplg;gLfpd;w epWtdq;fs; 
njhlu;ghf 2018 Mk; Mz;bw;fhf gjpT nra;J nfhs;tjw;F epu;khdk;. jpUj;j Ntiyfs; 
kw;Wk; nghUl;fs;> Nritfs; Mfpatw;iw toq;Ftjw;fhf ntspehl;L cw;gj;jpahsu;fs;> 
mq;fPfupf;fg;gl;l gpujpepjpfs;> Njrpa cw;gj;jpahsu;fs;> Njrpa toq;Feu;fs;> 
xg;ge;jf;fhuu;fs; kw;Wk; MNyhrid epWtdq;fsplkpUe;J ghJfhg;G mikr;rpd; 
nrayhsupdhy; tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLfpd;wd. 
 

* ghJfhg;G mikr;R  
 

 Muha;r;rp kw;Wk; mgptpUj;jpg; kj;jpa epiyak; 
 xUq;fpize;j Nritfs; nkhopfs; gapw;rp epWtdk; 
 mur Gj;jp Nrit 

 
* ,yq;ifj; jiug;gil        
* ,yq;iff; flw;gil         
* ,yq;if thd;gil        
* rptpy; ghJfhg;Gj; jpizf;fsk;      
* flw;fiug; ghJfhg;Gj; jpizf;fsk;      
* Nru; N[hd; nfhj;jyhtiy ghJfhg;Gg; gy;fiyf;fofk;   
 
* uh[hq;f ghJfhg;G mikr;R 
  

 ghJfhg;Gr; Nritfs; fl;lis kw;Wk; gjtpepiy tpj;jpahyak; 
 Njrpa khzt tPuu; gilazp 
 uztpU Nrit mjpfhu rig 
 ghJfhg;Gr; Nritf; fy;Y}up 

 

02.  யிண்ணப் டியங்களப் பற்ரக்பகொள்ல் 
 

m  உள்ொட்டு நற்ரம் பயிொட்டு யிண்ணப்தொொிகளுக்கு 2017.08.14 பதொடக்கம் 2017.09.30 

யளப ொதுகொப்பு அளநச்சின் இளணனத் தத்திலிருந்து யிண்ணப் டியத்ளத தியிக்கம் 

(Download) பசய்ன முடியும். 

 ொதுகொப்பு அளநச்சு – www.defence.lk 

 
M gjpT nra;tjw;Fupa tpz;zg;gg; gbtj; njhFjp Vwj;jho 58 gf;fq;fisf; nfhz;bUg;gJld; 

mJ gpd;tUk; gFjpfis cs;slf;fpAs;sJ. 
 

1. gpujhd tpz;zg;gg; gbtk; 
2. ntspehl;L toq;fy; epWtdj;jpd; juTg; gj;jpuk; (,izg;G “V”) 
3. MNyhridfs; kw;Wk; epge;jidfslq;fpa gj;jpuk; (,izg;G “gP|”> “gP1”) 
4. Vwj;jho 50 gf;fq;fisf; nfhz;l tpgukhd gpupTg; gl;bay; 

 

03 ிொிவுப் ணம் பசலுத்துதல் 
 

அ. உள்ொட்டு யமங்குர் ஒருயொிடம் ஒரு ிொிவுக்கொக அயிடப்டும் கட்டணம் ரூ. 1500/- ஆகும். 
 

ஆ. பயிொட்டு யமங்குர் ஒருயொிடம் ஒரு ிொிவுக்கொக அயிடப்டும் கட்டணம் 15 அபநொிக்க 

படொர்கொகும். (Njrpa gpujpepjpnahUtu; ,y;yhjtplj;J) 

 

இ. 2018 ஆண்டில் யமங்குர்களப் திவு பசய்யதற்கு ொதுகொப்பு அளநச்சின் இங்ளக யங்கி 

தப்பபொபன் கிளனின் 7040119 னும் இக்க கணக்கில் யபவுளயத்து இங்ளக யங்கினின் 

அளத்துக் கிளகிலும் ிொிவுப் ணங்களச் பசலுத்த முடியும். 

 



 

 

ஈ. பயிொட்டு யமங்குர்களும் (cs;ehl;L gpujpepjpnahUtu; ,y;yhjtplj;J ) 2018 Mk; 

Mz;bl;F gjpTr;nra;jy; fl;lzj;jpid  Swift Code I  னன்டுத்தி இங்ளக யங்கினில் 

ணம் பசலுத்த முடியும். 
  Swift No  - BCEYLKLX 

  Branch Code    - 747 

  Account No  - 7040119 

 

 உ. ிொிவுக் ணங்களச் பசலுத்தும் பொது சநர்ப்ிக்கப்டும் ணளயப்புப் டியத்தின் ிபதிளன 

யிண்ணப்த்துடன் சநர்ப்ிக்க பயண்டும்.(ணம் ளயப்ிலிடப் ட்டளத உரதிப்டுத்தும் 

யளகனில்) 
 

ஊ. உள்ொட்டு யமங்குர்கள் நற்ரம்  பயிொட்டு யமங்குர்கள்  2017.08.14 திகதினிலிருந்து 

2017.09.30 திகதி யளபனொ கொப்குதினில் ிொிவுப் ணங்களச் பசலுத்தி முடிக்க 

பயண்டும். 2017.09.30 திகதிக்குப் ின்ர்   பசலுத்தப்டும் ிொிவுப் ணங்கள்  பதொடர்ொக 

ொதுகொப்பு அளநச்சு  பொரப்புக் கூநொட்டொது. 
 

04 gpioapd;wp G+uzg;gLj;jpa tpz;zg;gg; gbtq;fள ற்புளடன ஆயணங்களுடன் 2017 
nrg;lk;gh; khjk; 30 Mk; jpfjp my;yJ mjw;F Kd;du; fpilf;FkhW gpd;tUk; Kftupf;F 

gjpTj; jghypy; mDg;gg;gl  Ntz;Lk;.  யிண்ணப்ப் டியங்கள அனுப்பும் fbjTiwapd; 

,lJ gf;f Nky; %iyapy; “2018 Mk; Mz;bw;fhd toq;Feu;fis gjpT nra;jy; 

cs;ehl;L/ntspehl;L” க் Fwpg;gplப்ட Ntz;Lk;.  
 

       fzf;fhsu; (toq;fy; & ,og;gPLfs;) 
  ghJfhg;G mikr;R 
  ,yf;fk; 15/5>ghyjf;r khtj;ij 
       nfhOk;G  03 
 

05 2018 ஆண்டில் யமங்குர்களப் திவு பசய்தல் பதொடர்ொக இரதி முடிளய டுக்கும் 

அதிகொபம் ொதுகொப்பு அளநச்சின் பசனொருக்கு உொித்தொகும். 
 
 
 
 
                
                 nrayhsu;  
               ghJfhg;G mikr;R 
 
2017 Xf];l; khjk; 01 Me; jpfjp 
ghJfhg;G mikr;R 
15/5, ghyjf;\ khtj;ij, nfhOk;G  03. 
 


