
 
 

 

කෘෂිකර්ම අමාත්ාාංශය 

සී/ස ලාංකා ප ාප ාර සමාගම 
සී/ස ලංකා පපාපහාර සමාගපේ ආරක්ෂක පසේවාව සැපයිම සඳහා ලංසු කැඳවීම  

2017/2018 වර්ෂය 
 ලංසු අංකය: 2017/18/CFC/SS/01 

 
සී/ස ලාංකා ප ාප ාර සමාගපේ හුණුපිටිය  පිහිටි  ප්රධාන කාර්යාලය සමඟ මධම ප ාප ාර ගබඩා 

සාංකීර්ණය,දිවයින පුරා ප්රාපේශීය  ප ාප ාර ගබඩාවන්හහි වසරක කාලසීමාවක් තුල ආරක්ෂක පසේවාව සැ යීම 

සඳ ා ආරක්ෂක අමාත්ාංශපේ ලියා දිාංචි වී ඇති ආරක්ෂක ආයත්න පවතින්හ සී/ස ලාංකා ප ාප ාර සමාගම 

පවනුපවන්හ පෙ ාර්ත්පේන්හතු ප්රසේ ාෙන කමිටුපේ සභා ති පවතින්හ  මුද්රා ත්බන ලෙ ලාංසු කැඳවනු ලබයි.  

 

02. පමම ලාංසු කැඳවීම ජාතික ත්රඟකාරී ලාංසු කැඳවීමක් මඟින්හ සිදු පකපරනු ඇත්. 

 

03. ආ සු පනාපගවනු ලබන රු.5,000/= ක(රුපියල්  න්හෙ සක) මුෙලක් වත්ත්ල, හුණුපිටිය පිහිටි සී/ස ලාංකා 

ප ාප ාර සමාගපේ ප්රධාන කාර්යාලයට පගවීපමන්හ සී/ස ලාංකා ප ාප ාර සමාගපේ  වැ.බ කළමණාකරු 

(ප්රසේ ාෙන  ා ආනයන) පවතින්හ මිල ප ෝරමය,ප ාදු පකාන්හපේසි ස  අවශත්ාවයන්හ පිළිබඳ පල්ඛණය ඇතුලු 

ඉාංග්රිසී භාෂාපවන්හ යුත් ලාංසු  ත්රිකාව ලබා ගත්  ැකිය.අොල ලාංසු   ත්රිකා 2017 පෙසැේබර් මස 06 වන දින සිට 

2017 පෙසැේබර් මස 27 වන දින ෙක්වා වැඩ කරන දිනයන්හි පප.ව.9.30 සිට ප.ව 3.30 ෙක්වා ලබා ගත්  ැක. 

 

04.   ලිපි කවරපේ බ ාලු මුද්රා ත්බන ලෙ ලාංසු  ත්රිකා, සභා ති,  පෙ ාර්ත්පේන්හතු ප්රසේ ාෙන කමිටුව, 

ප්රසේ ාෙන අාංශය, ලක් ප ාප ාර සේවර්ණ ජයන්හති මාවත්, හුණුපිටිය,වත්ත්ල යන ලිපිනයට ලියා දිාංචි ත්ැ ෑපලන්හ 

එවිය යුතුය. නැත්ප ාත්, ඉ ත් කී ලිපිනපේ ප්රසේ ාෙන අාංශපේ පේ සඳ ා ත්බා ඇති ලාංසු ප ට්ටටිපේ   ත් සඳ න්හ 

කර ඇති ලාංසු වසන දින  ා පේලාවට ප ර බ ාලිය යුතුය. 

 

05. 2017 පෙසැේබර් මස 28 වන දින ප.ව 2.30 ට ලාංසුව වසනු ලබන අත්ර, ඒ සමඟම විවෘත් කරනු ලැපේ. 

ලාංසු විවෘත් කරන අවසේථාපේදි ලාංසුකරුවන්හ ප ෝ ඔවුන්හපේ බලයලත් නිපයෝජීත්යන්හට  ැමිණ සිටිය 

 ැකිය.සියලුම ලාංසු සමඟ රුපියල්  ාරලක්ෂ විසිෙ සක (රු.420,000/=) වටිනා ලාංසු ඇ කරයක් ත්ැබිය යුතුය. 

 

06. පේ පිළිබඳව වැඩිදුර විසේත්ර අවශ පේ නේ, සී/ස ලාංකා ප ාප ාර සමාගපේ වැ.බ කළමණාකරු( 

ප්රසේ ාෙන  ා ආනයන) (දුරකථන අාංක:011-2947765/077-2069981/ෆැක්සේ: 011-2930423)පගන්හ ලබා ගත් 

 ැකිය.                                             

 
     සභාපති, 

         පෙ ාර්ත්පේන්හතු ප්රසේ ාෙන කමිටුව, 
                                                       ප්රසේ ාෙන අාංශය,                                  

                  සී/ස ලාංකා ප ාප ාර සමාගම, 
      ලක් ප ාප ාර සේවර්ණ ජයන්හති මාවත්, 

                                                       හුණුපිටිය, වත්ත්ල.   
                                                       දිනය: 2017 පෙසැේබර් මස 06 වන දින 
 
 


