
ලංසු ආරාධනය  
ප්රසම්ප්ාදන දැනවීම  

               සී/ස ලංකා පප්ාප ාර 
සමාගම  

 කෘෂිකර්ම  අමාත්ාංශය 
ප්රාපදවශයී පප්ාප ාර ගබඩාවනව  ි කම්කරුපසවවාවනව  

ප්වත්වවාපගනයාම සද ා  ලංස ුකැඳීම -  
  2016 වර්ෂය  -  ලංස ුඅංකය  2016/CFC/DFS/LB/02. 

 
 සී/ස ලංකා පප්ාප ාර සමාගපම්  ප් ත් සද නව ප්රාපදවශීය පප්ාප ාර ගබඩාවල  කම්කරු පසවවාවනව  2016 වර්ෂපයව 
පදසැම්බර් මස 1 වැනි දනි සිට  සටි 2017 වර්ෂපයව  මාර්ත්ු   මස 31 වන දනි දක්වා ප්වත්වවාපගනයාම සද ා  
විවිධ පසවවා සමුප්කාර සමිත්ි ,ගරාම සංවර්ධන සමිත් ි, ප්දුවගලික ආයත්න ස   ප්ුදවගලයනවපගනව  මුද්රා  ත්බන ලද 
ලංසුප්ත්ව  2016 .11.08  වන දින  ප්.ව.2.30 දක්වා  සී/ස ලංකා පප්ාප ාර සමාගපම්  ආයත්නික ප්රසම්ප්ාදන 
කමිටුපේ සභාප්ත්ි විසනිව භාරගනු ලැපේ.   
 

     
අනු 
අංකය  දිසවත්රික්කය  ප්රාපදවශීය පප්ාප ාර  ගබඩාව 
01 අනුරාධප්ුරය 01 කිරපලෝගම 

  02 පනාච්චියාගම 

  03 ප ාපරාේප්ත්ාන 

02 ගාලවල 04 පකාගවගල 

03 යාප්නය 05 පකානවඩාවිලව  

   06 වරන ී

04 කලුත්ර 07 පදාඩම්පගාඩ 

   08 මත්ුගම 

05 කෑගලවල 09 කෑගලවල 

06 කිලිපනාච්චිය 10 කිලිපනාච්චිය 

07 කුරුණෑගල 11 කුලියාප්ිටිය 
 
 

 
02. 

 
පමම ලංසු කැදීම  ජාති්ක ත්රඟකාරී  ලංසු කැදීමක් මගිනව සිදුකරන ුඇත්.                                      
 

03. පමම ලංසුවට අදාල ලංස ුආරාධනාව, ලංසුකරුවනවට උප්පදසව, ලංසු ආකෘත්ිය, ලංසු පකානවපදවස ි ා අදාල 
පවනත්ව විසවත්ර ඇතු්ලත්ව ලංසු කැඳීපම් පලවඛණය ආප්සු පනාපගවන ුලබන රු. 500/= ක මුදලක් ඉ ත් 
සද නව  ප්රාපදවශීය පප්ාප ාර ගබඩාවල පත්ාග නිළධාරීනවපගනව , පප්ාපළානවනරුව ප්රාපදවශීය පප්ාප ාර 
ගබඩාපේ  අපලවි විධායකපගනව ප ෝ  වත්වත්ල  ණුප්ටිිය සවවර්ණ ජයනවති් මාවපත්ව ප්ි ිටි  සී/ස ලංකා 
පප්ාප ාර සමාගපම්  ප්රධාන කාර්යාලපයව ප්රසම්ප්ාදන අංශපයනව 2016.10.17 .  දනි සිට 2016.11.07   පවන ිදනි 
දක්වා  කාර්යාල දනියනව ිදී  පප්.ව.9.00 සිට  ප්.ව.3.30 දක්වා ලබාගත්  ැකිය 
 

  
  
04. මුද්රා  ත්බන  ලද  ලංසු  ප්ත්රිකා  “ ලංසු අංක 2016/CFC/DFS/LB/02" . යනුපවනව  ලිප්ි කවරපයව  වම්ප්ස උඩ 

පකලවපර් සද නව පකාට ලියාප්දිංි ත්ැප්ෑපලනව ප් ත් සද නව ලිප්ිනයට  2016.11.08  දින ප්.ව. 2.30 ට ප ෝ 
ඊට  පප්ර  ලැපබන පසව  එවිය යුත්ුය. එපසව නැති්නම්  වත්වත්ල,  ුණප්ිටිය ,සවවර්ණ ජයනවත්ි මාවපත්ව ප් ිිටි  
සී/ස ලංකා පප්ාප ාර සමාගපම්  ප්රධාන කාර්යාලපයව ප්රසම්ප්ාදන අංශපයව  ඒ සද ා  ත්බා ඇත්ි ලංස ු



පප්ට්ටටියට  බ ාලිය යුත්ුය.  නියමිත්  පේලාපවනව ප්සුව  ලැපබන  Ù‘සුප්ත්ව  ප්රත්ික්පෂවප්කර  ලංසුකරුවනව 
පවත්  ආප්ස ුභාරපදන ුලැපේ 
 

05. ලංසු පකානවපදවසිපයව සද නව ප්රිදි  එක් ගබඩාවක් සද ා ආප්ස ුපගවනු ලබන රුප්ියලව  7500/-(රු. ත්වදාසව 
ප්නවසීයක්) බැගිනව වු  ඇප් මුදලක් ( ලංසු සරුක්ෂණයක් )  ලංසුකරු විසිනව  ත්ැනවප්ත්ව කල යුත්ුය. ඒ සද ා  
ශ්රී ලංකා ම  බැංකුපේ ලියාප්දිංි  ප්ිළිගත්ව  වානිජ බැංකුවකිනව  ලබාගත්ව බැංකු ඇප්කරය  ප ෝ  ුණපු්ිටිය, 
වත්වත්ල, ලක්පප්ාප ාර සවවර්ණජයනවත්ි මාවත්, සී/ස ලංකා පප්ාප ාර සමාගපම්  ප්රධාන කාර්යාලයට ප ෝß 
ප්රාපදවශීය පප්ාප ාර ගබඩාවලට  මුදලිනව පගවා ලබාගත්ව  කුවිත්ානවසියක් /ලදුප්ත්ක්   ලංසුවට ඇමිණිය 
යුත්ුය.   
 

06. ලංසුව  2016. 11.08 පවන ිදින  ප්.ව.  2.30 ට  වැසීපමනව අනත්ුරුව  ඒ සමගම විවෘත් කරනු ලැපේ.  ලංසුව 
විවෘත් කරන  අවසවථාපේ ද ී ලංසුකරුවනවට ප ෝ ඔවුනවපගව නිපයෝජිත්යිනව ට  ප්ැමිණ සිටිය  ැකිය. වැඩි 
විසවත්ර  වත්වත්ල  ුණුප්ිටිය,සවවර්ණ ජයනවත්ි මාවත් ප්ි ිටි සී/ස ලංකා පප්ාප ාර සමාගපම්  කළමනාකරු 
(ප්රසම්ප්ාදන  ා ආනයන) පගනවß (දුරකත්න අංක    :011-2947765/077-2069981 ෆැක්සව  : 011-2930423) 
ලබාගත්  ැකිය . 
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සභාප්ත් ි

ආයත්නික ප්රසම්ප්ාදන කමිටුව 

සී/ස ලංකා පප්ාප ාර සමාගම 

ලක්පප්ාප ාර සවවර්ණ ජයනවත්ි මාවත්, 

 ුණූප්ිටිය 

වත්වත්ල 

 

වත්වත්ල  

2016.10.17 


