
 

 

මහවැලි, කෘෂිකර්ම, වාරිමාර්ග සහ ග්රාමීය ස සරවර්   

අමාත්යංරශස 

සී/ස ලරකා ප ොපහොර සමාගම 
ලරසු ආරා  ස 

 

කුලී පදනම මත එක් මමෝටර් කාර් රථයක් ලබා ගැනීම සදහා වු ලංසුව  

ලංසු අංකය : 2020/21/CFC/VM/CH/02. 

 

 සී/ස ලරකා ප ොපහොර සමාගපේ භාවිත්යස සදහා මාසික කුලී  ද ම මත්ය එක් පමෝටර් කාර් රථසක්,රිසදුරන් 

ප ොමැතිව හා ඉන්    ප ොමැතිව  ලබා ගැනීම සඳහා පසෝගං සැි  සැකපක  ලරසුකුවවන්පගන් සී/ස ලරකා 

ප ොපහොර සමාගම පවනුපවන් පද ාර්ත්යපේන්තු ප්රඳසේ ාද  කිටුවප  සභා ති විසින් ුද්ා ත්යබ  ලද ලරසු 

කැඳවනු ලැපේ. පමම  පසේවාව වසරක කාල සීමාවක්  වත්වාපග  සා යුතුස. 

 

02.   පමම ලරසුවට අදාල සිසලුම ඇමණුේ සහිත්ය ඉරග්රීාසි භාවාපවන් යුත් යමසිටත්ය ලරසු  රිරකාව, ආ සු 

ප ොපගවනු ලබ  ුවපිසල් දහසක (ුව. 1,000/=) ක ුදදලක් එක් ලරසුවක් සඳහා වත්ත්යල, හුණුපි ටිපේ, සී/ස 

ලරකා ප ොපහොර සමාගපේ වැ.බ කකම ාකුව (ප්රඳසේ ාද  හා ආ ස ) පවත්ය ුදදලින් පගවීපමන් වැඩ කර  

දි සන්හි මප.ව. 9.30 සිට ප.ව. 3.30 දක්වා 2020 ජුනි මස 08 වන දින සිට 2020 ජුනි මස 26 වන දින දක්වා 

ලබා ගත්ය හැකිස. 

 

03.ුද්ා ත්යබ  ලද ලරසු  රිරකා, සභා ති, පද ාර්ත්යපේන්තු ප්රඳසේ ාද  කිටුවව, ප්රඳසේ ාද  අරශස, සී/ස ලරකා 
ප ොපහොර සමාගම, ලක්ප ොපහොර ස්වර්ණ ජසන්ති මාවත්ය  ̧ හුණුපිටිස, වත්ත්යල ස  ලිපි සට ලිසා දිරචි 
ත්යැ ෑපලන් එවිස යුතුස.  ැත්යපහොත්, ඉහත්ය කී ලිපි පේ ප්රඳසේ ාද  අරශපේ පේ සඳහා ත්යබා ඇති ලරසු 
ප ට්ටිපේ  ලරසු වස  දි  යමසේත්ය ප ලාවට ප ර බහාලිස යුතුස. 
 

04.  2020 ජුනි මස 29 වන දින මප.ව. 2.30 ට ලරසුව වසනු ලබ  අත්යර, ඒ සමඟම ලරසුව  විවෘත්ය කරනු 

ලැපේ. ලරසු විවෘත්ය කර  අවස්ථාප දී ලරසුකුවවන්ට පහෝ ඔවුන්පේ බලසලත් යමපසෝජිත්යි න්ට  ැිටණ සිටිස 

හැකිස.  

 

05. පේ පිළිබඳ වැඩිදුර විස්ත්යර අවශං ප   ේ සී/ස ලරකා ප ොපහොර සමාගපේ වැ.බ කකම ාකුව (ප්රඳසේ ාද  

හා ආ ස ) පගන් ලබා ගත්ය හැකිස. (දුරකථ  අරක: 011-2947765/077-2069981,ෆැක්ස්: 011-2930423). 

 
 
                                                                      සභා ති, 

පද ාර්ත්යපේන්තු ප්රඳසේ ාද  කිටුවව, 
ප්රඳසේ ාද  අරශස, 

                  සි/ස ලරකා ප ොපහොර සමාගම, 
ලක්ප ොපහොර ස්වර්ණ ජසන්ති මාවත්ය 

                        හුණුපිටිස, 
              වත්ත්යල. 

දිනය: 2020 ජුනි මස 08 වන දින. 
 

 

 


