
        

විමර්ශනය සඳහා විද්යුත් ආවේක්ෂණ උපකරණ සැපයීම හා නඩත්ු කිරීම 

සභාපති- ප්රසම්පාදන කමිටුව 

අල්ලස් හ ෝ දූෂණ හ ෝදනා විමර්ශන හකාමිෂන් සභාව 

අංක 36, මලලහස්කර මාවත 

හකාළඹ 07 

      දුරකථන - 0112382864, 0112595042         ෆැක්සස් - 0112058345 

 
 

 

 

 

 

 

අභිලාෂ ප්රකාශ කිරීම සඳ ා ආරාධනයයි 

 

 

 

 

විමර්ශනය සඳ ා විදුත් ආහේක්සෂණ උපකරණ (Electronic Surveillance Equipment) සැපයීම 

 ා නඩත්ු කිරීම සඳ ා අල්ලස් හ ෝ දූෂණ හ ෝදනා විමර්ශන හකාමිෂන් සභාව ශ්රී ලංකාහේ 

පිළිගත් නිෂ්පාදකයින් /හවහළන්දන් / ඔවුන්හේ බලයලත්  හවහළඳුන්  ා නිහයෝජිතයන්හගන් 

අභිලාශ  ප්රකාශ කිරීම (EOI) සඳ ා  ආරාධනය කරනු ලැහේ.  

 

අභිලාශ ඉදිරිපත් කිරීහම් (EOI) හයෝජනා ඉදිරිපත් කිරීමට සුදුසුකම් ලැබීම සඳ ා උනන්දුවක්ස 

දක්සවන සැපයුම්කරුවන් ප ත සඳ න් නිර්ණායක සපුරාලිය යුුය.  

 

(අ)  ශ්රී ලංකාහේ ලියාපදිංචි හවළඳ ආයතනයක්ස විය යුුය. 

(ආ) අවම වශහයන් පසුගිය වසර 03 ඇුලත අදාල හේත්රය ුල සක්රිය හවළඳාහම් හයදී 

      සිටිය යුුය. 

(ඇ) අවම වශහයන් හම්  ා සමාන එක්ස හකාන්ත්රාත්ුවක්ස හ ෝ සාර්ථකව සම්ූර්ණ කර   

     තිබිය   යුුය. 

(ඈ) විහේෂහයන් නඩත්ු කිරීම , වැඩි දියුණු කිරීම, අහලවිහයන් පසු හස්වාවන්  ා  

       ඉල්ලා සිටිනු ලබන විට සංවර්ධනය කිරීමට  ැකිවිය යුුය. 

 

අභිලාශ ඉදිරිපත් කිරීහම් ඉල්ුම්පත ,  2019 ජුලි මස 4 හවනිදා සිට 2019  ජුලි 12 හවනිදා දක්සවා 

හකාළඹ 07, මලලහස්කර මාවහත් අංක 36 හි පිහිටි අල්ලස් හ ෝ දූෂණ හ ෝදනා හකාමිෂන් 

සභාහේ ගිණුම් අංශහයන් කාර්යාල හේලාව ුල  හනාමිහල් ලබා ගත  ැකිය.  

 

හම් සම්බන්ධහයන් ූර්ව ලංසු රැස්ීමක්ස 2019 ජුලි මස 22 වන දින හප.ව.10.00ට කුඩා 

ශ්රවණාගාරහේදී පවත්වනු ලබන අතර ඒ සඳ ා හකටි ලැයිස්ුගත (Short Listed) 

සැපයුම්කරුවන්ට පමණක්ස ආරාධනා කරනු ඇත. 

 

අභිලාශ ප්රකාශ කිරීහම් අයදුම්පත් නිසියාකාරව සම්ූර්ණ කර අධයක්සෂ ජනරාල්, අල්ලස්  හ ෝ 

දූෂණ හ ෝදනා විමර්ශන හකාමිෂන් සභාව , අංක 36, මලලහස්කර මාවත, හකාළඹ 07 ලිපිනයට 

2019 ජුලි මස 15 වනදා ප.ව.2.00 ට හපර මුද්රා තැබූ කවරහේ “විමර්ශනය සඳ ා විදුත් 

ආහේක්සෂණ උපකරණ සැපයීම  ා නඩත්ු කිරීම” යනුහවන් සඳ න් කර ලැබීමට සැලැස්විය 

යුුය. 

 

වැඩි විස්තර ස්ථානාධිපති(අල්ලස්) , ප්රධාන හපාලිස් පරීක්සෂක පී.ජී.ඩී.සුහම්න්ද්ර ම තාට අංක 

07114422218 දුරකථනයට ඇමතීහමන් හ ෝ www.ciaboc.gov.lk හවත පිවිසීහමන් ලබා ගත  ැක. 

  

 

 

   
 

http://www.ciaboc.gov.lk/

