ලංසු කැඳවීම
ප්රුධාන ලේකම් කාර්යාලය - උතුරු පළාත් සභාව
රත්මලාන සංචාරක බංගලාව සඳහා ආරක්ෂක ලේවාවන් - 2023
NP/01/03/02/Pro/2023/SS/Rtn
1.

, ප්රුධාන

(CSPC–Major)
,
.

මුද්රාා

2. ලංසු කැඳවීම ජාතික තරඟකාරී මිල කැඳවීලම් ක්රිීයා පපාපාපාය මන්න් දු ක කර ල ලැලේ.
3. ලකොන්ත්රාාත් රිනැනැමේලම් සු කසුකම් ලැමටමස සාර් ක ලංසුකරු සිදුන් අසා ක ලේඛණගත
ලැයිේතුගත කිරීමක් ලනොකළ යුතු අතර පහත සඳහන් සු කසුකම් සපුරා තිබිය යුතුය.
a. ලංසුකරු සතුව වලංගු වාාපාර යායාපංංය ය තිබිය යුතුය.
b. ආරක්ෂක ලේවා සැපයීම සඳහා ආරක්ෂක අමාතාාංශයේ ලන අ ලමැතිය තිබිය
යුතුය.
4. ලකොන්ත්රාාත් රිනැනැමේමස හා ශයේ ක්තිමත් කිරීමස ලංසු කරුවන් පහතසඳහන් සු කකම්
සපුරා තිබිය යුතුය.
a. ඒ සඳහා
යුතුය.

පළාලත් යායාපංංය  කාර්යාලයක් ලහෝ ශයේ ාඛාවක් තිබිය

5. ලකොන්ත්රාාත්තුව රිනැනැමේලම් සු කසුකම ලබා මටමස ලංසුකරු සිදුන් අවම වශයේ ලයන් ලංසු
දත්ත වගන්ති 2 යසලත් සඳහන් නිර්ණායකයන් සපුරා තිබිය යුතුය.
6. ලංසු තැමටමස උනන් කවක් දක්වන ලංසුකරුවන් වැඩි සිේතර ලබා ගැනීම සඳහා  ලවර
පාර කයිතඩි යන යාරිනලයහි රිහිපා උතුරු පළාත් සභා ප්රුධාන ලේකම් කාර්යාලලයන්
සතිලන වැඩ ංන වල 09.00 පැලන දුස 15.00 වන පැය දක්වා ලංසු පත්රිුකා පරීක්ෂා කළ
හැක.
7. උනන් කවක් දක්වන ලංසුකරුවන් සිදුන් ඉංග්රී දු භාෂාලවන් යුත් ලංසු පත්රිුකා කටලසලයක්
ලබා ලගන සම්පූර්ණ කරන ලද යාඛිත ඉේලුම්පත්රාය ප්රුධාන ලේකම්, උතුරු පළාත ලවත
2022 ලනොවැම්බර් මස 14 වන ංන දුස 2022 ලනොවැම්බර් මස 28 වන ංන දක්වා වූ
කාලසීමාව තුළ 09.00 පැලන දුස 15.00 පැය ඇතුලත භාර ංය යුතුය. ඒ සමග මුදයාන්
රුරියේ 1,000/- ක් ලගසිය යුතු අතර එම මුදල ආපසු ලගව ල ලනොලැලේ.
8. ලංසුපත් ප්රුධාන ලේකම් කාර්යාලය, උතුරු පළාත් සභාව,  ලවර පාර, කයිතඩි යාපනය
යන යාරිනයස 2022 ලනොවැම්බර් මස 29 වන ංන පැය 15.00 ස ලපර ඉංනැපත් කළ යුතුය.
ලංසු පත්රා භාරගන්නා ලලලාව අවසානලන ලංසු කරුවන්ල
නිලයොිතතයන් ඉංනැලන
කඩිනමින් සිවෘත කරන අතර ප්රුමාද වූ ලංසු පත් ප්රුතික්ලපප කර ල ලබයි.
9. දුයළුම ලංසු සමඟ රු 15,000.00 වපානා ලංසු බැඳුම් පත්රාය අමුණා තිබිය යුතුය.
සභාපති
ප්රුසම්පාදන කමිුව,
ප්රුධාන ලේකම් කාර්යාලය, උතුරු පළාත් සභාව,
 ලවර පාර,කයිතඩි,
යාපනය.
 කරක න අංකය: 021- 2220840

ංනය: 14.11.2022

