
 
 

 

කෘෂිකර්ම අමාත්යංශය 

සී/ස ලංකා ප ාප ාර සමාගම 
ස/ීස ලංකා ප ාප ාර සමාගපේ ආරක්ෂක පසේවාව සැ යමි සඳ ා ලංස ුකැඳවීම 

2020/21 වර්ෂය 
ලංස ුඅංකය: 2020/21/CFC/SS/01 

 

සී/ස ලංකා ප ාප ාර සමාගපේ  ුණු ිටිය   ි ිටි   රධාන කාර්යාලය සමඟ මධයම 
ප ාප ාර ගබඩා සංකීර්ණය , දිවයින  ුරා  රාපදේශීය  ප ාප ාර ගබඩාවනේ ි වසරක කාලසීමාවක් 
එනේ, 2020 ප බරවාරි මස 01 දින සිට 2021 ජනවාරි මස 31 වන දින දක්වා ආරක්ෂක පසේවාව 
සැ යීම සඳ ා ආරක්ෂක අමාත්යංශපයේ ලියා දිංචි වී ඇති් ආරක්ෂක ආයත්න පවති්නේ සී/ස ලංකා 
ප ාප ාර සමාගම පවනුපවනේ පද ාර්ත්පේනේතු්  රසේ ාදන කමිටුපේ සභා ති් විසිනේ  මුද්රා ත්බන 
ලද ලංසු කැඳවනු ලබයි. 

 

02. පමම ලංසු කැඳවීම ජාති්ක ත්රඟකාරී ලංසු කැඳවීමක් මඟිනේ සිදු පකපරනු ඇත්. 
 

03. ආ සු පනාපගවනු ලබන රු.5,000/=ක (රු ියලේ  නේද සක) මුදලක් වත්ේත්ල,  ුණු ිටිය  ි ිටි 
සී/ස ලංකා ප ාප ාර සමාගපේ  රධාන කාර්යාලපයේ මුදලේ අයකැමි පවත් පගවීපමනේ සී/ස ලංකා 
ප ාප ාර සමාගපේ  වැ.බ කළමණාකරු ( රසේ ාදන  ා ආනයන) පවති්නේ මිල ප ෝරමය, ප ාදු 
පකානේපදේසි ස  අවශයත්ාවයනේ  ිළිබඳ පලේඛණය ඇතු්ලු ඉංගරිසී භාෂාපවනේ යුත්ේ ලංසු  ත්රිකාව ලබා 
ගත්  ැකිය.අදාල ලංසු  ත්රිකා 2019 පදසැේබර් මස 02 වනදනි සිට 2019 පදසැේබර් මස 23 වන 
දින දක්වා වැඩ කරන දනියනේ  ිප .ව. 9.30 සිට  .ව 3.30 දක්වා ලබා ගත්  ැක. 
 

04. ලි ි කවරපයේ බ ාලුමුද්රා ත්බන ලද ලංසු  ත්රිකා, සභා ති්, පද ාර්ත්පේනේතු්  රසේ ාදන 
කමිටුව,  රසේ ාදන අංශය, ලක් ප ාප ාර සේවර්ණ ජයනේති් මාවත්,  ුණු ිටිය,වත්ේත්ල යන ලි ිනයට 
ලියා දිංචි ත්ැ ෑපලනේ එවිය යුතු්ය. නැත්ප ාත්ේ, ඉ ත් කී ලි ිනපයේ  රසේ ාදන අංශපයේ පේ සඳ ා 
ත්බා ඇත්ි ලංසු ප ට්ටටිපයේ   ත් සඳ නේ කර ඇති් ලංසු වසන දින  ා පේලාවට ප ර බ ාලිය 
යුතු්ය. 
 

05. 2019 පදසැේබර් මස 24 වන දනි  .ව 2.30ට ලංසුව වසනු ලබන අත්ර,ඒ සමඟම විවෘත් 
කරන ුලැපේ. ලංසු විවෘත් කරන අවසේථාපේදි ලංසුකරුවනේ ප ෝ ඔවුනේපගේ බලයලත්ේ නිපයෝජිත්යනේට 
 ැමිණ සිටිය  ැකිය.සියලුම ලංසු සමඟ රු ියලේ  නේලක්ෂයක් (රු.500,000/=) වටිනා ලංසු 
ඇ කරයක් ත්ැබිය යුතු්ය. 
 

06. පේ  ිළිබඳව වැඩිදුර විසේත්ර අවශය පේ නේ, සී/ස ලංකා ප ාප ාර සමාගපේ වැ.බ 
කළමණාකරු( රසේ ාදන  ා ආනයන) (දුරකථන අංක:011-2947765/077-2069981/ෆැක්සේ: 011-
2930423)පගනේ ලබා ගත්  ැකිය. 
 

          සභා ත්ි, 
    පද ාර්ත්පේනේතු්  රසේ ාදන කමිටුව, 
                                      රසේ ාදන අංශය,                  

       සී/ස ලංකා ප ාප ාර සමාගම, 
   ලක් ප ාප ාර සේවර්ණ ජයනේති් මාවත්, 

                                       ුණු ිටිය, වත්ේත්ල. 
                            දනිය: 2019 පදසැේබර් මස 02 වනදනි 
 


