ංසු කැවීමේ ආරාධනය
ආරක්ක අමාත්ාාංය
සහිරුසෑය ඉදිකිරීම සහා අලය වල්  මරේන් ය යන් යරය්  සථාාිත කිරීම
1.
ආරක්ක අමාත්ාාංලේ ල්කවෙ ලලෙනලල , අමාත්ාාං රවවොාන කිටු වභාාති විසි
අෙනරාධපුරය වඳහිරුවෑය ඉදිකිරීවෙ ලාාිතිලේ වාපාත ත් කිරීම වඳශා ාශත් නැක්ලල ාරිදි ත ළිගත් ශා
සුදුසුකවෙත් ාංසුකරුල ලලති මුද්රා ත්
න ාංසු කැඳලෙන ැල .
වමවාත් ඉදිකිරිවෙ කාසීමාල ගිවිසුම අත්ව
2.

කිරීලවෙ දි

සිට ලිත් දි

60ක් විය යුතුය.

ාංසු කැනවීම ජාතික ත්රඟකාරී ිට කැනවීලවෙ ක්රියාාපාාාපාය අෙනල සිදු කරෙන ැල .

3.
ලකො ත්රාත්තුල රනා ය කිරීමට සුදුසුකවෙ 
අත්ර ාශත් අලත්ා වපුරාලිය යුතුය.
ලරේණිය

:

ාංසුකරු අවාු  ල්න

ාසුගිය ලවර 5ක කාය තුෂ වමා

ගත් ල ොවිය යුතු

ඉදිකිරීවෙ ලැඩ ත ළි ඳ ාෂපුරුද්න

4.
ලකො ත්රාත්තුල රනා ය කිරීම වඳශා සුදුසුකවෙ ැීමමට වපුරාලිය යුතු අලත්ා ාංසු
කැඳවීලවෙ ල්න ලයහි ඇතුෂත්ල ඇත්.
5.
අලේක්ෂිත් ාංසුකරුල ට අණලන නිෂධාරී, 9 (V) ඉාංජිල රු ලරජිලවෙ තුල
කඳවුර, අෙනරාධපුරය. (දුරකප අාංකය අාංක: 011 – 3061645/025 -2056866) ය
ලැඩිදුර විවාත්ර  ා ගත් ශැකි අත්ර 2018.09.10 දි සිට ආරවෙභල ඕ ෑම ලැඩකර
ාැලේ සිට 1500 ාැය නක්ලා ාශත් නක්ලා ඇති ලිත  ලේදී ාංසු ල්න ල ොිටල්
ශැකිය.

, යුද්ධ ශමුනා
වාපා ලය
දි ක 0900
ාරීක්ා කෂ

රධා ගණකාිකකාරි
ආරක්ක අමාත්ාාංය
අාංක 15/5
ා නක් මාලත්
ලකොෂඔ 03
6.
අලේක්ෂිත් ාංසුකරුල ශට ාංසු ල්න 2018.09.10 සිට 2018.09.19 දි නක්ලා 0900
ාැලේ සිට 1500 ල ාැය නක්ලා රධා ගණකාිකකාරි ආරක්ක අමාත්ාාංය, අාංක 15/5 ා නක්
මාලත්, ලකොෂඔ 03 ය ලිත  යට ලිඛිත් ඉ්ලීමක් ඉදිරිාත් කිරීලම වශ ආාසු ල ොලගල රුත ය්
නශවක් (රු.1,000/=) මුනලි ලගවීලම ඉාංග්රීසි භාාලල වකවා කෂ වවෙපුණණ ාංසු ල්න
කට්ටයක් ිටදී ගත් ශැකිය. ලගවීම මුනලි සිදු කෂ යුතුය.

7.
ාංසු 2018.09.20 දි
11.00 ාැයට ලශෝ ඊට ලාර රධා
ගණකාිකකාරි ආරක්ක
අමාත්ාාංය, අාංක 15/5
ා නක් මාලත්, ලකොෂඔ 03 ය
ලිත  යට ලයොමු අාංක
MOD/FD/PB/27/II/2018 කුණු කර දුල ාංසු ත ටාත් ලනකකි යුතුල ාශත් ලිත  යට භාර දිය
යුතුය. රමාන වී ැල
ාංසු රතික්ලේා කරෙන ැල ාංසුකරුල ලශෝ ඔවු ලලෙනලල
වශභාගීවීමට ලත්ෝරා ග
ා න නිලයෝජිත්යි ඉදිරිලේ ාංසුකැනවීම අලව වු ලශාම (2018.09.20
දි 1100 ාැයට) ාංසු විලිත් කරෙන ැල . ාංසු විලිත් කිරීමට අලම ලලය ලැඩ කර දි 03
කට ලාර ාංසු විලිත් කිරීම වඳශා වශභාගී ල ත්ැ ැත්ත්ා ලේ ම වශ ශැදුෙනවොත් අාංකය (NIC)
ලශෝ ගම
ාත්ර අාංකය (PN) රධා ගණකාිකකාරී කාණයාය,අාංක 15/5 ා නක් මාලත්,
ලකොෂඔ 03 ලලත් ලිඛිත්ල න ල ලම ාංසු කරුල ලලත් උාලනවා ලනෙන ැල .
8.

ාංසු ල ලාංගු කාය 2018.12.20 දි

නක්ලා විය යුතුය.

9.
වෑම ාංසුකරුලලක්ම ශ්රී ාංකා මුනලි රුත ය් ශැට නශවක (රු.30,000.00) ලපා ාකිට යුතු
ාංසු ැදුවෙකරයක් (ශ්රී ාංකා මශ ැාංකුලඅ අෙනමත් කර න ශ්රී ාංකාලඅ ක්රියාත්මක ැාංකුලකි
 ාගත්) ඉදිරිාත් කෂ යුතුය. ලමම ැඳුවෙකරය රපම ලිඛිත් ඉ්ලීම මත් ලකො ලද්සි විරහිත්ල මුන්
ලට ාරිලණප ය කෂ ශැකි ැඳුවෙකරයක් විය යුතුය. ාංසු ැඳුවෙකරය 2019.01.16 දි නක්ලා ලාංගු
විය යුතුය.

වභාාති
අමාත්ාාං රවවොාන කිටුල
ආරක්ක අමාත්ාාංය
අාංක 15/5
ා නක් මාලත්
ලකොෂඔ 03

දි ය: 09.09.2018

