
 

අභිලාශ කැඳවීම 

වෙළඳ අමාත්ාාංශය 

ආහාර වකොමසාරිස් වෙපාර්ත්වේන්තුෙ 

 

වපොන්නි සේබා සහල් වමට්රික් ට වකොන් 000000 ක් ට ආනයනය රීමටමක කැමැතකත්ක් ට 

ෙක් ටෙන පුද්ගලයින් ආයත්න මඟින් අභිලාශ කැඳෙනු ලැවේ. 

 

ආරක්ෂක සහල් ත ොගයක් තෙස ත ොන්නි සම්බා සහල් තෙට්රික් ත ොන් 000000 ක් ආනයනය කර තෙළඳ 

අො ාාංශය ය තේ  ෙතින, ආහාර තකොෙසාරිස ්තෙ ාර් තම්න්තුතේ තේයන්තගොඩ ගබඩා  රිශ්රතේ  බා 

ගැනීෙ  රජය තීරණය කර ඇ . ඒ අනුෙ සහල් ආනයනය කිරීෙ  කැෙැේ ක් ෙක්ෙන  පුද්ගෙයින්තගන් 

හා ආය න ෙලින් අභිොශ කැඳෙනු ෙැතේ.  

තම් සඳහා උනන්දුෙක් ෙක්ෙන පුද්ගෙයින් තහෝ ආය න තෙත ොේ ආහාර තකොෙසාරිස ්

තෙ ාර් තම්න්තුතේ නිෙ තෙේ අඩවිය ෙන www.fcd.gov.lk න් තහෝ ගිණුම් අාංශය   ැමිණ තහෝ විෙුේ 

 ැ ෑෙ ඔස්තසේ අොෙ අයදුම් ේ ෙබා ග  හැකි අ ර එහි සම්පූර්ණ කරන ෙෙ  අයදුම් ේ 2020.06.30 දින 

 ස්ෙරු 2.00   ත ර ආහාර තකොෙසාරිස් තෙ ාර් තම්න්තුතේ ගිණුම් අාංශතේ ඇති ත න්ඩර් ත ට්ටිය  

බහාෙන තෙස කරුණිකෙ ෙන්ො සිටිමි. එදිනෙ  ස්ෙරු  2.05   ත න්ඩර් ත  ටිය  විෙෘ  කරන බැවින් 

ඒ සඳහා ඔබ  තහෝ  ඔබතේ නිතයෝජි තයක්  ෙ සහභාගී විය හැකි බෙ ෙන්ෙමි. 

ෙැඩි විස් ර සඳහා  

දුරකථන  ආහාර තකොෙසාරිස්   000 2304049 

ප්රධාාන ගණකාිකකාරී 000 2329206 

 

ලිපිනය  ආහාර තකොෙසාරිස්   

ආහාර තකොෙසාරිස් තෙ ාර් තම්න්තුෙ 

අාංක 330 

යූනියන් ත තෙස 

තකොළඹ 02 

 

http://www.fcd.gov.lk/


 

 

ආහාර වකොමසාරිස් වෙපාර්ත්වේන්තුෙ තුළ ආරක් ටෂිත් සහල් වත්ොගයක් ට පෙතකො ගැනීම සඳහා වපොන්නි 

සේබා සහල් වමට්රික් ට වකොන් 000000 ක් ට ආනයනය 

 

01. ආය නය/ පුද්ගෙයාතේ නෙ 

 

02. ලිපිනය 

 

 

03. ප්රධාාන ො ාරික ක තතු 

 

04.  සුගිය ෙසර 5ක විගණනය කළ ගිණුම් ොර් ාෙන් 

 

05.  සුගිය ෙසර 5ක කාෙසීොෙ තුළ ආනයන /අ නයන තෙළඳාෙ පිළිබඳ විස් ර හා ෙටිනාකම්  

 

1. සහල් ඇතුළු අ ාෙශ භා්ඩඩ ආනයනය කිරීෙ පිළිබඳ විස් ර 

00. සහල් ආනයනය කිරීතම් විස් ර 

 

(ණයෙර ලිපි, තර්ගු විස් ර, ඉන්තෙොයිස්, බිල් ේ ආදිය ඉදිරි ේ කළ තතුය.) 

 

06. සොගම්/ පුද්ගෙයන්තේ මූෙ හැකියාෙන් පිළිබඳ විස් ර (කාරක ප්රාේධාන, රෙීලෙ ාෙයන්, 

අනුෙ  ණය ප්රොණ පිළිබඳ විස් ර) 

 

07. සහල් ආනයනය කිරීෙ, ගබඩා කිරීෙ, තබො හැරීෙ   ෙතින  ාක්ෂණික හැකියාෙ පිළිබඳ විස් ර 

(තල්ඛණ ෙඟින් ඉදිරි ේ කළ තතුය) 

 

08. රජය තෙනුතෙන් අොළ සහල් ත ොගය ආනයනය කිරීෙ  අෙසර ෙබා දීෙ   ෙතින විතශේෂි  

තහේතුන්  ෙතින්තන් නම් එය සනාථ කිරීෙ  අොළ තල්ඛනෙෙ සහතික කළ තල්ඛන අමුණා 

ඉදිරි ේ කළ තතුය. (ජා න් ර නිතයෝජි  ආය න පිළිබඳ විස් ර/ සැ තම් කරුෙන්තේ 

විස් ර) 

 

09. ආනයනය කිරීෙ  අතේක්ෂි  සහල් ප්රමිතිය/ෙර්ගය/ර /ප්රොණය 

 



 

 

 

10. ආනයනය කිරීෙ සඳහා ආතයෝජනය කළ හැකි මුෙෙ 

 

11. ආනයන අ නයන තෙළඳාෙ සම්බන්ධාතයන් අසාධුග  තනොවූ පුද්ගෙතයක් බෙ  ප්රකාශය 

 

12. ආනයන අ නයන තෙළඳාතම් නිර වීෙ ෙඟින්  සුගිය ෙසර 5 ක කාෙ  රිච්තේෙතේදී රජය  

තගො තිතබන බදු විස් ර 

 

**ඉදිරි ේ කරනු ෙබන සියළු විස් ර සනාථ කිරීෙ සඳහා සුදුසු තල්ඛන ඉදිරි ේ කෙ තතුය.  

 

 

 

ඉහ  ඉදිරි ේ කර ඇති සියළු විස් ර ස  හා නිෙැරදි බෙ  සහතික කරමි. 

 

 

දිනය         අේසන  

         

 

 

නිෙ මුරාෙ 

 


