
වන”• හා වන සංර”ෂණ අමා“ාංශය

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

වන සංර”ෂණ ෙදපා•තෙ’”“ව
වන සංර”ෂණ ෙදපා•තෙ’”“ෙ“ —”• කා•යාල, අ• පාලන ඒකක සහ 
ග”ඔය ජා“ක වෙන–—නය සඳහා ෙම–ට• බ”’ක” 55 ” සැප•ම සහ 

ෙගනැ”’ භාර“ම
ෙකා”–ා’ අංක : LK-ESCAMP-DWC-123593-GO-RFQ,

LK-ESCAMP-DWC-123611-GO-RFQ, LK-ESCAMP-DWC-163970-GO-RFQ 

01.  බ’තර“”ල, රජම”ව’ත පාර, ෙනා. 82, වන”• හා වන සංර”ෂණ අමා“ාංශය, ”ාපෘ“ 
කළමනාකරණ ඒකකය - ESCAMP, ”ාපෘ“ “ස’පාදන ක“• (PPC) සභාප“ ”’”, වන සංර”ෂණ 
ෙදපා•තෙ’”“ෙ“ —”• කා•යාල, අ• පාලන ඒකක සහ ග”ඔය ජා“ක වෙන–—නය සඳහා ෙම–ට• 
බ”’ක” 50 ” සැප•ම සහ ෙගනැ”’ භාර“ම සඳහා, ජා“ක තරගකා“ ලං”කරණ ප“පා“ය යටෙ’ 
ලං” කැඳව• ලැෙ•.

අව“තාවෙ“ ෙක“ සාරාංශය” පහත ව•ෙ“ ද”වා ඇත.
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02.  ඉහත ලැ”—“ගත කර ඇ“ ආකාරයට ලං”ක”ව” ”’” ස’—•ණ ෙම–ට• බ”’ක” “මාණය සඳහාම 
ලං” තැ—ම අව“ ෙ“. ලං”ෙව” ෙකාටස” සඳහා ලං” ඉ”’ප’ කළෙහා’, ඒවා ““චාර ෙනා’”— ලං” 
ෙලස සලකා ““”ෙ’ප කර• ලැෙ•.

03.  ලං” තැ—ම, ජා“ත තරගකා“ ලං”කරණ ප“පා“ය (NCB) භා”ත කර ’” කර• ලබන අතර, – ලංකා 
රජෙ“ “ස’පාදන මා•ෙග–පෙ–ශ ම“” පාලනය ව• ඇත. ලං” ෙ”ඛනවල ද”වා ඇ“ ප’” ෙය–”තා 
සහ ”””ක’ අව“තා ස–රාලන ’ය—ම ෙය–”තා—•ණ ලං”ක”ව” හට ”වෘත ෙ“.

04.  අ’ලා” ලං”ක”ව”හට ෙ’ ””බඳව වැ•”ර ”—තර, බ’තර“”ල, රජම”ව’ත පාර, ෙනා. 82, 
"ස’ප’පාය", ෛජව ප–ධ“ සංර”ෂණ සහ කළමනාකරණ ”ාපෘ“ය, (ESCAMP), “ස’පාදන 
අංශෙය”, 2021.03.08 ’ට 2021.03.29 ”න ද”වා රාජකා“ ”නවල ෙප.ව. 9.00 - ප.ව. 3.00 ’ අතර 
ලබාගත හැක. ලං” ෙ”ඛන, ඉහත සඳහ” •”නෙ““ සාමා— රාජකා“ ”නවල, “ද” ෙග•ම•” ෙතාරව 
ප“”ෂා කළ හැ•ය. තවද ප“”ෂා •“ම සඳහා පමණ” ආද•ශ ලං” ෙ”ඛනය” www.escamp.lk 
ෙව• අඩ”ෙ“ ද”වා  ඇත. (”රකථන අංක : 0112888426 / 0112888427)

05.  අ’ලා” ලං”ක”ව” හට ඉං“’ භාෂාෙව” “”ත, ස’—•ණ ලං” ෙ”ඛන ක”ටලය”, "”ාපෘ“ 
අ–”ෂ, ෛජව ප–ධ“ සංර”ෂණ සහ කළමනාකරණ ”ාපෘ“ය (ESCAMP), "ස’ප’පාය", ෙනා. 
82, රජම”ව’ත පාර, බ’තර“”ල" යන •”නයට •”ත අය”’ප–ය” 2021 මා•“ 08 වන ”න ’ට 
2021 මා•“ 29 වන ”න ද”වා ෙප.ව. 9.00 ’ ප.ව. 3.00 ’ අතර කාලෙ““ ෙයා“ •“ම ම“” සහ ආප” 
ෙනාෙගවන ”. 5000 ක ගා—“ව” ෙග•ම ම“” ලබාගත හැක. ෙග•ෙ’ ”මය, ෛජව ප–ධ“ සංර”ෂණ 
සහ කළමනාකරණ ”ාපෘ“ෙ“ (ESCAMP) ”ාපෘ“ ගණකා“කා“ ෙවත “ද” ම““.

06.  ස’—•ණ කරන ලද ලං” අ• ”ටප’ සමග ෙව”ව •”කවරවල බහා "“” ”ටපත" සහ "අ• ”ටපත" 
ෙලස සඳහ” කර, ““ තබා එම •” කවර ෙදකම නැවත එ” කවරයක බහා, කවරෙ“ ව’පස ඉහළ 
ෙකළවෙ• ෙකා”–ා’ අංකය සහ “ස’පාදනෙ“ නම සඳහ” කර, පහත •”නයට •යාප”ං— තැපැ” 
මා•ගෙය” 2021 මා•“ 30 වන ”න ෙප.ව. 10.00 ට ෙහ– ඊට ෙපර ලැෙබන ප’” එ”ය –“ය. ලං”, 
බ’තර“”ල, රජම”ව’ත පාර, ෙනා. 82, "ස’ප’පාය", ෛජව ප–ධ“ සංර”ෂණ සහ කළමනාකරණ 
”ාපෘ“ය, ”ාපෘ“ කළමනාකරණ ඒකකෙය“ –—•’ ශාලාෙ“ (Conference Room) තබා ඇ“ 
ෙට”ඩර ෙප”“යට ද බහා•ය හැක. “මාද • ලැෙබන ලං” සහ ”––’ මා•ගෙය” එවන ලද ලං” භාර 
ෙනාග”නා අතර, ඒවා ““”ෙ’ප ෙ“. ලං” භාරගැ”ම අවස” — වහාම එ”නට පැ“ෙණන ලං”ක”ව”ෙ” 
“ෙය–“ත”” ඉ”’ෙ“ “ ලං” ”වෘත ෙකෙර• ලැෙ•.

07.  සෑම ලං”ව”ම, – ලංකා මහ බැං—ව ම“” අ•මත, – ලංකාෙ“ “යා’මක ඕනෑම වා—ජ බැං—ව” ම“” 
“—’ කළ "ලං” ”ර”ෂණය”" සමග එ”ය –“ය. ලං” ”ර”ෂණෙ“ ව“නාකම – ලං. ”. 200,000.00 
” (VAT ර“තව) ”ය –“ය. ලං” ”ර”ෂණය 2021 ”• මස 31 වන— ද”වා වලං• ”ය –“”. වලං• 
ලං” ”ර”ෂණය” ර“තව ෙහ– ලං” ෙ”ඛනෙ“ සඳහ” ආකෘ“ය ප’” ඒවා ෙනාමැ“ ලං” ““”ෙ’ප 
ෙ“.

08. ලං” 2021 ““ 30 වන— ද”වා වලං• ”ය –“ය.

09.  ලං” “—න’ •“ම ෙහ– ලැ—මට සැලැ—•ම හා ස’බ”ධ ලං”ක” ”’” ’” කරන •’” ”’වැය”  ෙහ– 
”යදම” සඳහා ෙ—වාෙය–ජකයා ”’” වග •ය• ෙනාලැෙ•.

10. ලං”ක”ව” ”’” ඔ–”ෙ” ලං” සමග PCA 3 ෙප–•මය (ෙපා” ෙකා”–ා’ පනත 1987) ලබා”ය –“ය.

11.  ඕනෑම ලං”ව” ස’—•ණෙය” ෙහ– ෙකාටස” ෙල’” භාරගැ”ෙ’ ෙහ– ““”ෙ’ප •“ෙ’ අ”“ය 
”ාපෘ“ “ස’පාදන ක“•ව ස“වන අතර ෙ’ ස’බ”ධව ”ාපෘ“ “ස’පාදන ක“•ෙ“ ”රණය අවසාන 
”රණය ෙ“.

සභාප“,
”ාපෘ“ කළමනාකරණ ක“•ව (PPC),
”ාපෘ“ කළමනාකරණ ඒකකය,
ෛජව ප–ධ“ සංර”ෂණ සහ කළමනාකරණ ”ාපෘ“ය (ESCAMP),
"ස’ප’පාය", ෙනා. 82, 
රජම”ව’ත පාර, බ’තර“”ල.
”. ක. 011-2888426 / 0112888427
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ලං” සඳහා ආරාධනය” (IFB)


