
 

 

සී/ස ලංකා ප ොප ොර සමාගම  
 

ම වැලි, කෘෂිකර්ම, වාරිමාර්ග ස  ග්රාමීය ස සංවර්   අමාත්ාංශස 

සී/ස ලංකා ප ොප ොර සමාගම 
2020/21 වර්ෂය සඳ ා සී/ස ලංකා ප ොප ොර සමාගපේ උද්යාන පසේවාවන් 

 වත්වාපගන යාම සඳ ා ලංසුව    

ලංසු අංක : 2020/21/CFC/HPT/GS/01 
 

 සී/ස ලංකා ප ොප ොර සමාගපේ උද්ය්ා  පසේවාවන් 2020.04.01 පවනි දින සිට 2021.03.31 පවනි දින 

ද්ක්වා  වත්වාපග  සාම සඳ ා මුද්රාා ත   ලද්ය ලංපත ත් 2020.03.03 දින  .ව. 2.30 ද්ක්වා පද්ය ාර්තපේන්තු 
ප්රවසේ ාද්ය  කිටු  සාා ි  ිසිනන් ාාරගු  ලැප . 
 

02. පමම ලංපතවට අද්යාල ආකෘි   ත්රා  ා පකොන්පසින ආ පත ප ොපගවු  ල   රු. 2,000.00 (රුපියල් 

පද්ද් සක) මුද්යලක් වත්තල, හුණුපිටිස, ලක්ප ොප ොර ස්වර්ණ ජසන්ි  මාවපත් පිහිටි සී/ස ලංකා ප ොප ොර 

සමාගපේ ප්රව ා  කාර්සාලප  මුද්ය්  අසකැිට පවත මුද්යලින් පගීමපමන් 2020.02.12 දි  ිනට 2020.03.02 පවනි 

දි  ද්යක්වා කාර්සාල දිසන්හිදී ප .ව. 9.00 සිට  .ව. 3.30 ද්ක්වා ල ා ගත  ැක. 
 
03. සී්  ත   ලද්ය ලංපත  ත්රියකා ලංපත අංක : 2020/21/CFC/HPT/GS/01 සු පවන් ලිපි කවරප  සඳ න් පකොට 

ලිසා දිංචි තැ ෑපලන්   ත සඳ න් ලිපි සට 2020.03.03 දින  .ව. 2.30 ට ප ෝ ඊට ප ර ලැප   පසේ එිසස 
යුතුස. එපසේ  ැතප ොත් වත්තල, හුණුපිටිස, සී/ස ලංකා ප ොප ොර සමාගපේ ප්රව ා  කාර්සාලප  ප්රවසේ ාද්ය  
අංශප  ත ා ඇි  ලංපත ප ට්ටිසට   ාලිස යුතුස.  නිසිටත දි  නිසිටත පේලාවට  පත ලැප   ලංපත ප්රවි ක්පපේ  
කර ලංපතකරුවන් පවත ආ පත  ාරපද්යු  ලැප . 
 

04.  ලංපතව 2020.03.03 දින  .ව. 2.30 න් අවසන් වන අතර, ඒ සමඟම ිසවෘත කරු  ලැප .  ලංපතව ිසවෘත 
කර  අවස්ථාපේදී ලංපතකරුවන් ප ෝ ඔවුන්පේ නිපසෝජිතයින්ට  ැිටණ ිනටිස  ැකිස. 
 
05.   ලංපත පකොන්පසිනපසහි සඳ න්  රිදි, ආ පත පගවු  ල   රු.50,000.00 (රුපියල්  නස් ද් සක) ලංපත 
පතරක්පණ ඇ කරසක් ලංපතව සමඟ ඉදිරි ත් කළ යුතුස.  ඒ සඳ ා  ැංකු ඇ කරසක් ප ෝ අද්යාල මුද්ය්  සී/ස ලංකා 
ප ොප ොර සමාගපේ මුද්ය්  අසකැිට පවත පගවා ල ා ගත් කුිසතාන්ිනස ලංපතවට ඇිටණිස යුතුස. 
 
06.  පේ පිළි ඳව වැඩි ිසස්තර වැ. . කළමණාකරු (ප්රවසේ ාද්ය   ා ආ ස ) පගන් ල ා ගත  ැකිස (දුරකථ  
අංක : 0112947765 , 077-2 069 981/ෆැක්ස් : 0112 930 423). 
 
07. ිනසළුම ලංපතකරුවන් ට  වැඩ බිේ ප්රවපසශස  ීකක්පා කර  ලා ලංපත ඉදිරි ත් කිීකමට ආරා  ා කර  අතර, 

සී/ස  ලංකා ප ොප ොර සමාගපේ කළම ාකරු (කාර්ිටක)පේ (077 3081676) පත රික්පාව සටපත් 2020.02.12 

දි  ිනට 2020.03.02 පවනි දි  ද්යක්වා සි ප  දි වල රාජකාීක පේලාවන්හීදී  ප .ව 9.00 ිනට  .ව 3.30 ද්යක්වා 

  ත සඳ න් ලිපි ප දී වැඩ බිේ  ීකක්පාකර  ැලිස  ැකි පේ. 

 

08. පුර්ව ලංපත රැස්ීමම 2020 ප බරවාරි මස 28 වන දින  .ව 2.30 ට සී/ස ලංකා ප ොප ොර සමාගපමහි 

ප්රවසේ ාද්ය  අංශප   ැවැත්පේ.ඒ සඳ ා ස ාාගී ීමමට ිනසළුම ලංපතකරුවන් පවත ආරා  ා කරු  ල යි. 

   

 

 

ලංපත ආරා  ස 
 
 
 
 
 
 
 

 

සභා ති, 

පද් ාර්තපේන්තු ප්රශසේ ාද්න කිටුව,  

සී/ස ලංකා ප ොප ොර සමාගම, 

ප්රශසේ ාද්න අංයය, 

ලක් ප ොප ොර ස්වර්ණ ජයන්ති මාවත, 

හුණුපිටිය, වත්තල. 

2020 ප බරවාරි මස 12 වන දින 
 


