
 

 

ලංසු කැඳවීමයි 
         

 
 

සී/ස. ගුවන් ත ොටුත ොළ හා ගුවන් තසේවා (ශ්රී ලංකා  (පුද්ගලික  සමාගම  
 

ලංසු අංකය - 022/T/2021 
 

කටුනායක, බණ්ඩාරනායක ජා යන් ර ගුවන් ත ොටුත ොතළේ 

ඒප්රන් අීක්ෂණයය සඳහා CCTV සැ යීම 
 

 
සී/ස. ගුවන් ත ොටුත ොළ හා ගුවන් තසේවා (ශ්රී කා)ා  (පුද්ගලි)   සමාගතේ සභා ති විසින් කටුනායක, බණ්ඩාරනායක 

ජා යන් ර ගුවන් ත ොටුත ොතළේ ඒප්රන් අීක්ෂණයය සඳහා CCTV සැ යීම සඳහා කාසු )ැඳවනු කැතේ. 
 
කාසු ලිපි තේඛන )ට්ටකයක් ආ සු තනොතගවනු ලබන රුපියල් තුන්දහසක  (රු 3,000.00 ක) මුදකක් සී/ස. ගුවන් 
ත ොටුත ොළ හා ගුවන් තසේවා (ශ්රී කා)ා  (පුද්ගලි)  සමාගම, බණ්ඩාරනාය) ජා යන් ර ගුවන් ත ොටුත ොළ, 
)ටුනාය) පිහිටි සැ යුේ දාම )ළමනා)රණ අාශයට තගවීතමන් කබාග  හැකි අ ර ඒ  සඳහා කාසු  බන්නා විසින් 
ලිඛි  ඉේලීමක් ඉදිරි ත් )ළ යුතුය. 
   
සී/ස. ගුවන් ත ොටුත ොළ හා ගුවන් තසේවා (ශ්රී කා)ා  (පුද්ගලි)  සමාගම, බණ්ඩාරනාය) ජා යන් ර ගුවන් 
ත ොටුත ොළ, )ටුනාය) පිහිටි සැ යුේ දාම )ළමනා)රණ අාශය තවතින් 07.10.2021 වන දින සිට 25.10.2021 වන 

දින ද්ෂවා  ඕනෑම වැඩකරන දිනයකදී ත .ව.  9.00  සිට   .ව. 3.00 ද්ෂවා කාසු ලිපි තේඛන )ට්ටක කබාග  හැකිය. 
අවශය නේ ඉහ  කාසු ලිපි තේඛන සැ යුේ දාම )ළමනා)රණ අාශ )ාර්යාකතේදී තනොමිතේ  රීක්ෂා )ර බැලිය 
හැකිය.  
 
කාසු  බන්නන් ඔවුන්තේ කාසු )ටුනාය), බණ්ඩාරනාය) ජා යන් ර ගුවන් ත ොටුත ොතළේ‚ සී/ස. ගුවන් ත ොටුත ොළ 
හා ගුවන් තසේවා (ශ්රී කා)ා  (පුද්ගලි)  සමාගතේ පිහිටි සැ යුේ දාම )ළමනා)රණ අාශතේ  බා ඇති කාසු බහාලුේ 
ත ට්ටිතේ  ැන් ත් )ළ යුතුය.  වද, කාසු  බන්නන්තේ )ැමැත්   රිදි ඔවුන්තේ මුද්රා  බන කද කාසු ඉහ  ලිපිනයට 
ත ෞද්ගලි)වද තගනවිත් බාරදිය හැකිය. 
 
කාසු  ැබීම  2021 ඔ්ෂත ෝබර් මස 26 වන අඟහරුවාදා දින  .ව. 2.00 ට අවසන් වන අ ර අදාක කාසු  විවෘ  කිරීම 
ඒ සමඟම සී/ස. ගුවන් ත ොටුත ොළ හා ගුවන් තසේවා (ශ්රී කා)ා  (පුද්ගලි)  සමාගම, බණ්ඩාරනාය) ජා යන් ර ගුවන් 
ත ොටුත ොළ, )ටුනාය) පිහිටි සැ යුේ දාම )ළමනා)රණ අාශතේදී  සිදු ත)තර්. කාසු  බන්නන් තහෝ ඔවුන්තේ 
බකයකත් නිතයෝජි යින්ට කාසු විවෘ  )රන අවස්ථාතේදී එයට සහභාගි විය හැ).  
 
කාසු සුරැකුේ තවනුතවන් ශ්රි කා)ාතේ ක්රියාත්ම), මහ බැාකුතේ අනුමැතිය කත් බැාකුවකින් සභා ති, සී/ස. 
ගුවන්ත ොටු ක හා ගුවන් තසේවා (ශ්රි කා)ා) (පුද්ගලි)  සමාගම තව  තගතවන තසේ නිකුත් )රන කද රුපියල් එ්ෂ ලක්ෂ 

හැත් ෑ හ ර දහස් නවසිය විස්සක (රු. 174,920.00 ක) වටිනා)මකින් යුත් බැාකු ඇ )රයක්, කාසු සමඟ ඉදිරි ත් 
)ළ යුතුය. 
 
තේ පිළිබඳ වැඩි විස් ර, සී/ස. ගුවන් ත ොටුත ොළ හා ගුවන් තසේවා (ශ්රී කා)ා  (පුද්ගලි)  සමාගතේ සැ යුේ දාම 
)ළමනා)රණ අාශතේ දුර)ථන අා) 011-2264103 / 011-2264106 ඇමතීතමන්‚ head.scm@airport.lk විදුත් 
ලිපිනතයන් තහෝ අ තේ www.airport.lk යන අන් ර්ජාක තවේ අඩවිතයන් කබා ග  හැකිය. 
 

 

සභා ති, 

සී/ස. ගුවන් ත ොටුත ොල හා ගුවන් තසේවා (ශ්රී ලංකා  (පුද්ගලික  සමාගම, 

බණ්ඩාරනායක ජා යන් ර ගුවන් ත ොටුත ොල, 

කටුනායක. 
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