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කෘෂිකර්ම, ග්රාමීය ආර්ික කටයුතු, පශු සම්පත් සංවර්ධන, 
වාරිමාර්ග සහ  

ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත්යංශය  

සී/ස ලංකා පපාපහාර සමාගම 
ලංසු ආරාධනය 

සී/ස ලංකා ප ාප ාර සමාගපේ ප්රධාන ගබඩා සංකීර්ණපේ සිට දිවයින පුරා පිහිටි ප්රාපේශීය 

ප ාප ාර ගබඩා ස  ඒ ්ආශ්රිත පගාවිජන පසව්ා මධයසථ්ාන සඳ ා ප ාප ාර ප්රවා න පසව්ාව 

සැ යීම සඳ ා වු ලංසුව - ලංසු අංකය :2019/20/CFC/DT/01            

 

2019/20 වර්ෂය සදහා සී/ස ලංකා පපාපහාර සමාගපම් ,හුණුපිටිය ,වත්ත්ල පිහිටි ප්රධාන ගබඩා සංකීර්ණපේ සිට 

දිවයිනපුරා පිහිටා ඇති පහත් සඳහන් ප්රාපේශීය පපාපහාර ගබඩා සහ ඒ් ආශ්රිත් පගාවිජන පස්වා මධයස්ථාන පවත් 

පපාපහාර ප්රවාහන පස්වාව ගිවිසුම්ගත් දින සිට වසරක කාල සීමාවක් පවත්වාපගන යාම සඳහා සී/ස ලංකා 

පපාපහාර සමාගම පවනුපවන් අමාත්යංශ ප්රසම්පාදන කමිටු සභාපති විසින් සුදුසුකම්ලත් ප්රවාහන 

පකාන්රාත්කරුවන්පගන් මිළ ගණන් කැඳවනු ලබයි. 

 

ප්රාපේශීය ප ාප ාර ගබඩා 

  

අම්පාර 

1 අේ ාර 

2 පෙහිඅත්තකණ්ඩිය 

3 ප ාතුවිල් 

අනුරාධපුර 

4 ප ාපරාව් තාන 

5 කිරපලෝගම 

6 මැෙවච්චිය 

7 පනාච්චියාගම 

බදුල්ල 

8 බදුල්ල 

9 මහියංගනය 

මඩකලපුව 

10 මඩකලපුව 

ගාල්ල   

11 පකාග්ගල 

හම්බන්පත්ාට   

12 බටඅත 

13 පෙහිග ලන්ෙ 

14 සුරියවැව 

15 වීරවිල 

යාපනය 

16 පකාණ්ඩඩාවිල් 

මන්නාරම 

26 මුරංගන්(මන්නාරම) 

මාත්පල් 

27 ෙඹුල්ල 

28 මාතපල් 

29 නාපගාල්ල(විල්ගමුව) 

මාත්ර 

30 අකුරැස්ස 

31 මැෙවියන්පගාඩ 

පමාණරාගල 

32 බිබිල 

33 පමාණරාගල 

මුලතිව් 

34 ඔ්්ුමඩු මුලතිව් 

නුවරඑළිය 

35 නුවරඑළිය(වජිරපුර) 

පපාපලාන්නරුව 

36 හිඟුරකපගාඩ 

37 ප ාප ාන්නරව 

38 වැලිකන්ෙ 

පුත්ත්ලම 

39 ආණමඩුව 

40 නාත්තණ්ඩිය  



 

 

කළුත්ර   

17 මතුගම 

18  ැලවත්ත 

19 පොඩංපගාඩ 

නුවර 

20 ගේප ා  

21 රිකල්ලගස්කඩ 

කෑගල්ල   

22 කෑගල්ල 

කිලිපනාච්චිය 

23 කිලිපනාච්චිය 

කුරණෑගල 

24 ම ව 

25 කුරණෑගල 

රත්නපුරය 

41 යාය 4 (ඇඹිලිපිටිය) 

42 කුරවිට 

ත්රිකුණාමලය   

43 කන්තපල් 

44 ත්රිකුණාමලය 

 
45 ගේ   දිස්ත්රිකකය 

 

46 පකා ඹ දිස්ත්රිකකය 
 

 

ලංසුකරුවන්ට උපපදස්,පපාදු ලංසු පකාන්පේසි,ලංසු ආකෘතිපරය හා අපනකුත් සියළුම අකෘති පත්රිකා අඩංගු 

ලංසු පල්ඛණ ආපසු පනාපගවනු ලබන රුපියල් එක්දහස් පන්සියයක (රු.1,500.00) මුදලක් සි/ස ලංකා 

පපාපහාර සමාගපම් ප්රධාන ගබඩා සංකීර්ණපේ මුදල් අයකැමි පවත් පගවීපමන් පහෝ දිවයිනපුරා පිහිටි ප්රාපේශීය 

පපාපහාර ගබඩාවන්හිද කාර්යාල පවත් පගවීපමන් පසු වැ.බ කලමනාකරු(ප්රසම්පාදන හා ආනයන)පගන් පහෝ 

අදාල ප්රාපේශීය පපාපහාර ගබඩාපව් පත්ාග නිළධාරීපගන් වැඩකරන දිනයන්හි පප.ව 9.00 සිට ප.ව 3.30 දක්වා 

2019 අපේල් මස 08 වන දින සිට 2019 මැයි මස 03 වන දින දක්වා ලබා ගත් හැකිය.සෑම ප්රාපේශීය පපාපහාර 

ගබඩාවක් සඳහා ලංසු පල්ඛණ පවන පවනම ලබාගත් යුතුය.  

 

සෑම ප්රාපේශීය පපාපහාර ගබඩාවක් සඳහාම ලංසුකරුවන්ට උපපදස්හි ආකෘති අංක I හි සඳහන් කර ඇති 

වටිනාකමට අනුකූලව සෑම ප්රාපේශීය ප ාප ාර ගබඩාවක සඳහාම ලංසු සුරක්ෂණ ඇපකරයක්,සී/ස ලංකා 

පපාපහාර සමාගපම් මුදල් අයකැමි පවත් පගවිපමන් පහෝ ඇමුණුම් අංක II  මඟින් ලබා දී ඇති ආකෘති පරයට 

අනුකූලව බැංකු ඇපකරයක් ලංසුව සමඟ ලබා දීම කල යුතුය. 

 

මුද්රාත්බන ලද ලංසු පත්රිකා,සභාපති,අමාත්යංශ ප්රසම්පාදන කමිටුව,ප්රසම්පාදන අංශය,සී/ස ලංකා පපාපහාර 

සමාගම,ලක්පපාපහාර ස්වර්ණ ජයන්ති මාවත්, හුණුපිටිය,වත්ත්ල යන ලිපිනයට ලියාපදිංචි ත්ැපෑපලන් එවිය 

යුතුය.නැත්පහාත් ඉහත් කී ලිපිනපේ ප්රසම්පාදන අංශපේ පම් සඳහා ත්බා ඇති ලංසු පපටිටිපේ පහත් සඳහන් කර 

ඇති ලංසු වසන දින හා පව්ලාවට පපර බහාලිය යුතුය.මුද්රාත්බන ලද ලංසු පත්රිකා අඩංගු ලිපි කවරපේ වම්පස 

ඉහළ පකලවපරහි “2019/20 වර්ෂපේ ප්රාපේශීය පපාපහාර ගබඩාවන්හි පපාපහාර ප්රවාහන පස්වාව සැපයීම 

සඳහා වු ලංසුව - ලංසු අංක:2019/20/CFC/DT/01” පලස සඳහන් කිරීම කළ යුතු පව්. 

 

2019 මැයි මස 06 වන දින ප.ව 2.30 ට ලංසුව වසනු ලබන අත්ර,ඉන්පසු වසන ලද  ලංසූව විවෘත් කරනු 

ලැපේ.ලංසු විවෘත් කරන අවස්ථාපව්දී ලංසුකරුවන්ට පහෝ ඔවුන්පේ බලයලත් නිපයෝජිත්යින්ට පැමිණ සිටිය 

හැකිය. 

 

පුර්ව ලංසු රැස්වීම 2019.04.26 වන දින පප.ව 10.30 ට සී/ස ලංකා පපාපහාර සමාගපම් ප්රසම්පාදන අංශපේදී 

පැවැත්පව්.ඒ් සඳහා සහභාගි වීමට සියළුම ලංසුකරුවන් පවත් ආරාධනා කරනු ලබයි.  

 
 

සභාපති, 
අමාත්යංශ ප්රසම්පාදන කමිටුව, 

ප්රසම්පාදන අංශය, 
                    සි/ස ලංකා පපාපහාර සමාගම. 
              ලක්පපාපහාර ස්වර්ණ ජයන්ති මාවත් 

                          හුණුපිටිය, 
                වත්ත්ල. 
                                                                   දිනය:2019 අපේල් මස 08 වන දින. 

 

 



 

 
 

 


