
  

 

 

සී/ස ලංකා පපොප ොර සමාගපේ  හුණුපිටිය සංකීර්ණපේ  පපොප ොර බෑම පැටවීම, මිශ්ර 

කිරීම  ා  පෙනත් කේකරු පසේොෙන් සැපයීම සද ා වු ලංසු කැඳවීම - ලංසු අංකය: 
2018/2019/CFC/HPT/LB/2 

සී/ස ලංකා පපොප ොර සමාගමට අයත් හුණුපිටිය  සංකීර්ණපේ ස  ෙත්තල, හුණුපිටිපේ සිට ෙර්ග කි.මී. 10  ක් ඇතුලත 

පිහිටි එම සමාගම විසින් නේ කරනු ලබන පෙනත් ගබඩා තුළ කේකරු පසේොෙන් 2018 ෙර්ෂපේ ජුනි මස 01 පෙනි දින 

සිට 2019 මැයි මස 31 පෙනි දින දක්ො පෙත්ො පගන යාම සඳ ා විවිධ පසේො සමූපකාර සමිති, සමූපකාර කේකරු සමිති, 

ග්රාම සංෙර්ධන සමිති, ලියාපදිංචි පගොවි සංවිධාන, පුද්ගලික ආයතන ස  පුද්ගලයන්පගන් මුද්රා තබන ලද ලංසුපත් 2018 

මැයි 08 ෙන  දින ප.ෙ. 2.00 දක්ො සී/ස ලංකා පපොප ොර සමාගම පෙනුපෙන් පදපාර්තපේන්තු ප්රසේපාදන කමිටු සභාපති 

විසින් භාර ගනු ලැපේ. 

02. පමම ලංසු කැඳවීම ජාතික තරඟකාරී ලංසු කැඳවීමක් මගින් සිදු පකපරනු ඇත. 

03. පමම ලංසුෙට අදාල ලංසු ආරාධනාෙ, ලංසුකරුෙන්ට උපපදස්, ලංසු ආකෘතිය, ලංසු පකොන්පද්සි  ා අදාල       

පෙනත් විස්තර ඇතුලත් ලංසු කැඳවීපේ පේඛණය ආපසු පනොපගෙනු ලබන රු. 4,000/= ක මුදලක් ෙත්තල,       

හුණුපිටිය පිහිටි සී/ස ලංකා පපොප ොර සමාගපේ ප්රධාන කාර්යාලපේ මුදේ භාරකරුට මුදලින් පගවීපමන්      

2018.04.17 පප.ෙ. 9.00 සිට  2018.05.07 ප.ෙ.. 3.30 දක්ො සතිපේ ෙැඩ කරන දිනයන්හි දී ලබා ගත  ැකිය.  

      

04. ලංසුකරුෙන් විසින් අෙම ෙශපයන් ෙසරක කාලයක් පපොප ොර ප ෝ ඊට සමාන ද්රෙය බෑම,පැටවීම,  මිශ්ර කිරීම 

සමඟ  පෙනත්  කේකරු පසේොෙන් සපයා ඇති බෙට පළපුරුද්ද සනාථ කිරීම සඳ ා පිළිගත  ැකි  පසේො ස තික  

ලංසුෙට අමුණා ඉදිරිපත් කල යුතුය. 

05. ලංසුෙ  සමඟ   ආපසු  පගෙනු ලබන රුපියේ 425,000.00  (රුපියේ  ාරලක්ෂ විසිපන්දා ක් ) ෙටිනාකමින් යුතු 

බැංකු ඇපකරයක් ප ෝ අදාල  මුදල සී/ස ලංකා  පපොප ොර සමාගපේ මුදේ තැන්පත් පකොට ලබාගත් කුවිතාන්සියක් 

ඇමිණිය  යුතුය 

 

 06.  ලංසු පත්රිකාෙ පිටපත් පදකකින් යුතුෙ, “මුේ පිටපත (Original)”  ා “අනු පිටපත (Duplicate)”  යනුපෙන් 

මුේ පිටුපේ සඳ න් කර, පිටපත් පදකම පෙන පෙනම කෙර තුළ බ ා මුද්රා තබා නැෙත එක් කෙරයක බ ා  මුද්රා “ලංසු 

අංක: 2018/2019/CFC/HPT/LB/1” යනුපෙන් ලිපි කෙරපේ ෙේ පස උඩ පකළෙපර් සඳ න් පකොට ලියාපදිංචි 

තැපෑපලන් 2018.05.08  ප.ෙ. 2.00 ට පපර ලැපබන පසේ,   

සභාපති 

                         පදපාර්තපේන්තු  ප්රසේපාදන කමිටුෙ 

                                      ප්රසේපාදන අංශය 

                         සී/ස ලංකා පපොප ොර සමාගම  

                         ලක්පපොප ොර සේර්ණ ජයන්ති මාෙත, 

                         හුණුපිටිය, ෙත්තල 

යන ලිපිනයට එවිය යුතුය.  නැතප ොත්, ඉ ත කී ලිපිනපේ ප්රසේපාදන අංශපයහි ඒ සද ා තබා ඇති ලංසු පපට්ටිපේ 

බ ාලිය යුතුය. 2018.05.08  දින ප.ෙ. 2.00 ට පමම ලංසුෙ ෙැසූ ෙ ාම  විෙෘත කරනු ලැපේ. ලංසු විෙෘත කරන 

අෙස්ථාපේදී ලංසුකරුෙන්ට ප ෝ ඔවුන්පේ බලයලත් නිපයෝජිතයින්ට පැමිණ සිටිය  ැකිය.  නියමිත දින නියමිත 

පේලාෙට පසුෙ ලැපබන ලංසු ප්රතික්පෂේප කරනු ලැපේ. තැපෑපේදී සිදුෙන ප්රමාදයන් ප ෝ අස්ථානගතවීේ 

සේබන්ධපයන් පදපාර්තපේන්තු ප්රසේපාදන කමිටුෙ ෙග කියනු පනොලැපේ. 

 

07. පේ පිළිබඳ ෙැඩිදුර විස්තර අෙශය පේ නේ, සී/ස ලංකා පපොප ොර සමාගපේ හුණුපිටිය සංකීර්ණපේ කළමණාකරු 

      (පබදා ැරිේ) පෙතින් ලබාගත  ැකිය (දුරකථන අංකය: 011-2930381,  077-3435408). 

 

08. 2018.04.27 දින ප.ෙ.2.30ට පුර්ෙ ලංසු රැස්වීම සි/ස ලංකා පපොප ොර සමාගපේ ප්රසේපාදන අංශපේදි පෙත්ෙනු  

 ලැපේ. 

 

 

                                                            සභාපති 

                                                     පදපාර්තපේන්තු  ප්රසේපාදන කමිටුෙ 

                                                     සී/ස ලංකා පපොප ොර සමාගම 

                                                            ලක්පපොප ොර සේර්ණ ජයන්ති මාෙත, 

                                                                       හුණුපිටිය, ෙත්තල   

                                                                 2018.04.17         
                                                      

 

 

  
 

ලංසු ආරාධනයයි 

කෘෂිකර්ම අමාතයාංශය 

සී/ස ලංකා පපොප ොර සමාගම  
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