ලං” සඳහා ආරාධනය” (IFB)
ප’සර හා වන”• ස’ප’ අමා“ාංශය

ප’සර ප–ධ“ සංර”ෂණ හා කළමනාකරණ ”ාපෘ“ය
(ESCAMP)

ග’මාන 30 ” සඳහා වැට ස’බ”දව උපකරණ “ස’පාදනය
වැටව” - (”යවර 01-20 ”)
(ෙකා”–ා’ අංක - LK-ESCAMP-PMU-170665 - GO - RFB)
බ’තර“”ල, රජම”ව’ත පාෙ•, අංක 82, ප’සර හා වන”• ස’ප’ අමා“ාංශෙ“, ”ාපෘ“ කළමනාකරණ ඒකකෙය“
(ESCAMP) ”ාපෘ“ “ස’පාදන ක“•ෙව“ (PPC) සභාප“ ”’”, ජා“ක තරගකා“ ලං”කරණ “යාප“පා“ය යටෙ’,
ග’මාන 20 ” සඳහා ””• වැට උපකරණ “ස’පාදනය සඳහා ”””ක’ල’ හා “–ණතා—•ණ ලං”ක”ව” ෙව“” ““
තැ“ ලං” කැඳව• ලැෙ•.
“ස’පාදන අංකය

LK-ESCAMP-PMU170665-GO-RFB

ෙලා” අංක

ආප” ෙනාෙගවන ගා—“
- ””ය” -

අංක I
අංක II

330,000.00
12,500.00

අංක III
01.
02.

03.

04.

05.

06.

07.
08.
09.
10.

ලං” ඇපකර ව“නාකම
- ””ය” 120,000.00
230,000.00

ලං”ක”ව” ”’” ස’—•ණ අව“තා සඳහා ලං” ඉ”’ප’ කළ –“ය. (ත“ෙලා” එක”, ෙලා” ෙදක” ෙහ– ෙලා”
“න” වශෙය”) ඉ”’ප’ කර• ලබන අ•ධ ලං”, ““චාර ෙනා’”— ලං” ෙලස සලකා ““ෙ”ප කර• ලැෙ•.
ෙමම ලං”කරණය, – ලංකා රජෙ“ “ස’පාදන මා•ෙග–පෙ–ශ ම“” පාලනය වන ජා“ක තරගකා“ ලං”කරණ
“යාප“පා“ය “”” (NCB) පව’ව• ලබන අතර, ලං” ෙ”ඛනය”“ “යම ෙකාට ඇ“ ”””ක’ හා “–ණතා
අව“තා ස–රාල• ලබන ’ය—ම ලං”ක”ව”හට ”වෘතය.
උන””ව” ද”වන ලං”ක”ව”හට අව“ වැ•”ර ”—තර, බ’තර“”ල, රජම”ව’ත පාෙ•, අංක 82,
"ස’ප’ පාෙ“", ප’සර ප–ධ“ සංර”ෂණ හා කළමනාකරණ ”ාපෘ“ෙය“ (ESCAMP) “ස’පාදන අංශෙය”,
2020 අෙග–—“ 03 ”න ප—ව” 3.00 ද”වා ලබාගත හැක. අ—ළ ලං” ෙ”ඛන ඉහත •”නෙ““ සාමා— රාජකා“
ෙ“ලාව” “ළ“, ෙනා“ලෙ“ ප“”ෂා ෙකාට බැ•ය හැක. තවද, ලං” ෙ”ඛනය”“ “යැ” ෙ”ඛනය” ප“”ෂා •“ම
සඳහා පමණ” www.escamp.lk ෙව• අඩ”ෙය“ පළ ෙකාට ඇත. (ඇම“’ ”රකථන අංක - 011-2888426 /
011-2888427)
ආප” ෙගව• ෙනාලබන ගා—“ ””ය” 12,500.00 ” ෙග•ෙම” හා බ’තර“”ල, රජම”ව’ත පාෙ•, අංක 82,
"ස’ප’පාෙ“" ප’සර ප–ධ“ සංර”ෂණ හා කළමනාකරණ ”ාපෘ“ෙය“ (ESCAMP), ”ාපෘ“ අ–”ෂ
ෙවත •”ත අය”’පත” ඉ”’ප’ •“ෙම”, 2020 ”• 15 ”න ’ට 2020 අෙග–—“ 03 ”න ද”වා ෙපරව” 9.00 හා
ප—ව” 3.00 අතර කාලය “ළ, උන””ව” ද”වන ලං”ක”ව”හට, ඉං“’ භාෂාෙව” සක— කරන ලද ස’—•ණ
ලං”ෙ”ඛන ක”ටලය” “ල“ ගත හැක. ෙග•’, ප’සර ප–ධ“ සංර”ෂණ හා කළමනාකරණ ”ාපෘ“ෙය“
(ESCAMP) ”ාපෘ“ ගණකා“කා“ ෙවත “ද•”ම කළ –“ෙ“.
යථා ප’” ස’—•ණ කළ ලං”, "“” ”ටපත" හා "අ•”ටපත" ෙලසට ”ටප’ ෙදක” වශෙය” ෙව” වශෙය”
කවරවල බහා, එෙ— සඳහ” ෙකාට, එම කවර ය” ““ තැ“ ත“ කවරයක බහා, එ“ ව’ ඉහළ ෙකළවෙ• ෙකා”–ා’
අංකය හා “ස’පාදන —•ෂය සඳහ” ෙකාට, පහත සඳහ” •”නයට, 2020 අෙග–—“ 04 වන ”න ෙපරව” 10.00 ට
ෙපර ලැ—මට සැලැ—”ය –“ය. එෙ—ම, බ’තර“”ල, රජම”ව’ත පාෙ•, අංක 82, "ස’ප’පාෙ“", ප’සර ප–ධ“
සංර”ෂණ හා කළමනාකරණ ”ාපෘ“ෙය“ (ESCAMP) ”ාපෘ“ කළමනාකරණ ඒකකෙය“ ස’ම”–ණ
කාමරෙය“ තබා අැ“ ෙට”ඩ• ෙප”“ෙ“ බහා–ම ද කළ හැක. “මාද ලං” හා ඉෙල”ෙ’ා“ක මා–ෙය” ඉ”’ප’
කර• ලබන ලං” ““ෙ”ප ෙකෙ•. IX ෙකාටෙ— සඳහ” ප’” “ය“ත සා’පල, ලං”ව සමග ඉ”’ප’ කළ –“ය.
අ—ළ භාර ගැ”ෙ’ කාලය අවස” — වහාම පැ“ණ ’”මට කැමැ’ත” ද”වන ලං”ක”ව”ෙ” “ෙය–“තය”ෙ”
ඉ”’ෙ“ ලං” ”වෘත කර• ලැෙ•.
’ය—ම ලං” සමග – ලංකා මහ බැං—ව ”’” අ•මත කළ – ලංකාෙ“ “යා’මක බලප–ලා“ වා—ජ බැං—ව•”
“—’ කළ "ලං” ඇපකරය”" බැ“” “–ය –“ය. ලං” ඇපකරෙ“ ව“නාකම, ඉහත ව•ෙ“ සඳහ” ප’” ”ය
–“ය. එම ලං” ඇපකරය, 2020 ෙදසැ’බ• 04 වන ”න ද”වා වලං• ”ය –“ය. වලං• ලං” ඇපකරය” ෙනාමැ“ව
හා ලං” ෙ”ඛනය”“ සඳහ” ආකෘ“ෙය” ෙනාමැ“ව ඉ”’ප’ කර• ලබන ලං” ““ෙ”ප ෙකෙ•.
ලං”ක”ව” ”’” PCA 3 ආකෘ“ය (1987 ෙපා” ෙකා”–ා’ පනත “කාරව) ලබා ”ය –“ය.
(http://www.drc.gov.lk/)
ලං”, 2020 ෙනාවැ’බ• 04 ”න ද”වා වලං• ”ය –“ය.
ලං” ””ෙයල •“ෙ’“ ෙහ– ෙගනැ”’ භාර“ෙ’“ ලං”ක”ව”හට ’””ය හැ• ය’ ”’වැය ෙහ– ”යද’ ස’බ”ධෙය”
ගැ•’ක” / ෙ—වා ෙය–ජක •’” වග–ම” ෙනාදර”.
ලං”, ස’—•ණෙය” ෙහ– ඉ” ෙකාටස” ෙහ– ””ගැ”ෙ’ ෙහ– ““”ෙ’ප •“ෙ’ —•ණ අ”“ය ”ාපෘ“ “ස’පාදන
ක“•ව ස“වන අතර, ෙ’ ස’බ”ධෙය” ”ාපෘ“ “ස’පාදන ක“•ෙ“ ”රණය අවසාන ”රණය ෙ“.

සභාප“,
”ාපෘ“ “ස’පාදන ක“•ව (PPC),
”ාපෘ“ කළමනාකරණ ඒකකය,
ප’සර ප–ධ“ සංර”ෂණ හා කළමනාකරණ ”ාපෘ“ය (ESCAMP),
"ස’ප’පාය", අංක 82,
රජම”ව’ත පාර, බ’තර“”ල.
”රකථනය : 0112888426 / 0112888427
www.escamp.lk
2020 ”• 15

