
 

 

 

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

ලංසු අංකය: 2020/21/CFC/HPT/LB/02/01 ස  මිශ්ර කිරීම  ා  පෙනත් කේකරු පසේොෙන් 

ලංසු අංකය: 2020/21/CFC/HPT/LB/02/02 සැපයීම සද ා වු ලංසු කැඳවීම. 

 

      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 ප ත සඳ න් කේකරු පසේොෙන් සැපයීම 

සද ා  විවිධ පසේො සමූපකාර සමිති, සමූපකාර කේකරු සමිති, ග්රාම සංෙර්ධන සමිති, ලියාපදංචි පගොවි සංවිධාන, 

පුද්ගලික ආයතන ස  පුද්ගලයන්පගන් සී/ස ලංකා පපොප ොර සමාගම පෙනුපෙන්, පදපාර්තපේන්තු ප්රසේපාදන 

කමිටු සභාපති විසින් මුද්රා තබන ලද ලංසුපත් කැඳෙනු ලැපේ.  

 

ලංසු අංකය පසේො විස්තරය ලංසු සුරක්ෂණ 

ෙටිනාකම  

රු.ශත 

පසේොෙ සැපයිය යුතු කාල 

සීමාෙ 

2020/21/CFC/HPT/LB/02/01 පපොප ොර බෑම පැටවීම,  

 ා  පෙනත් කේකරු 

පසේොෙන් 

610,000.00 2020.10.01  දන සිට 

2021.09.30 දන දක්ො 

2020/21/CFC/HPT/LB/02/02 පපොප ොර මිශ්ර කිරීම  

 ා  පෙනත් කේකරු 

පසේොෙන්  

180,000.00 2020.10.01  දන සිට 

2021.09.30 දන දක්ො 

 

 

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

 

03. පේ සද ා උනන්දුෙක් දක්ෙන සුදුසුකේ ලත් ලංසුකරුෙන්ට අෙශය ව්ස්තර සී/ස ලංකා පපොප ොර  සමාගපේ      ෙැ.බ. 

කලමනාකරු (ප්රසේපාදන  ා ආනයන) පෙතින් ලබා ගත  ැකිය (දුරකථන අංකය:  011-2947765, 077-2069981). 

එයට අදාල ලංසු පේඛණ ප ත සඳ න් ලිපිනපයන් පරීක්ෂා කර  බැලිය  ැක. 

 

ප්රසේපාදන අංශය 

සී/ස ලංකා පපොප ොර සමාගම  

ලක්පපොප ොර ස්ෙර්ණ ජයන්ති මාෙත, 

හුණුපිටිය,  

ෙත්තල. 

 

04. ඉ ත පසේොෙන් සැපයීම සද ා ලංසුකරුෙන් විසින් සැපයිය යුතු සුදුසුකේ  ා නිර්නායකයන්: 

 

 ආසන්නතම ෙසර ප ක කාලය ඇතුලත  අෙම ෙශපයන් ෙසර පදකක පසේො පලපුරුද්දක් සහිත වීම.  

(පපොප ොර ප ෝ ඊට සමාන ද්රෙය බෑම,පැටවීම,  මිශ්ර කිරීම සමඟ  පෙනත්  කේකරු පසේොෙන් සපයා ඇති බෙට ) 

 

 ආසන්නතම ෙසර ප ක කාලය ඇතුලත  අෙම ෙශපයන් ෙසර පදකක කාලයක් සද ා කේකරුෙන් පෙනුපෙන් 

පසේෙක අර්ථසාධක අරමුදලට / පසේෙක භාරකාර අරමුදලට කල යුතු බැර කිරීේ නියමිත අයුරින් සිදු කර තිබීම. 

 

ලංසු ආරාධනයයි 

කෘෂිකර්ම අමාතයාංශය 

සී/ස ලංකා පපොප ොර සමාගම  
 



 
 

-2- 

 

05. පමම ලංසුෙට අදාල   ලංසු ආරාධනාෙ, ලංසුකරුෙන්ට උපපදස්, ලංසු ආකෘතිය, ලංසු පකොන්පද්සි  ා අදාල පෙනත් 

විස්තර ඇතුලත් සිං ල භාෂාපෙන් මුද්රිත  ලංසු කැඳවීපේ පේඛණය ආපසු පනොපගෙනු   ලබන රු. 15,000/=ක මුදලක් 

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

2020.08.25 පප.ෙ. 9.00 සිට 2020.09.14 ප.ෙ.. 3.30  දක්ො සතිපේ ෙැඩ කරන දනයන්හි දී ලබා ගත  ැකිය. 

 

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

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

අංක: 2020/21/CFC/HPT/LB/02/01 ප ෝ/ස  2020/21/CFC/HPT/LB/02/02” යනුපෙන් ලිපි කෙරපේ ෙේපස 

උඩ පකළෙපර් සඳ න් පකොට ලියාපදංචි   තැපෑපලන් 2020.09.15 ප.ෙ. 2.30 ට පපර ලැපබන පසේ, 

           

                සභාපති, 

  පදපාර්තපේන්තු  ප්රසේපාදන කමිටුෙ, 

  සී/ස ලංකා පපොප ොර සමාගම,  

  ලක්පපොප ොර ස්ෙර්ණ 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 2020.09.15 දන ප.ෙ. 2.30 ට පමම ලංසුෙ ෙැසූ ෙ ාම  විෙෘත කරනු ලැපේ. ලංසු විෙෘත කරන 

අෙස්ථාපව්දී ලංසුකරුෙන්ට ප ෝ ඔවුන්පේ බලයලත් නිපයෝජිතයින්ට පැමිණ සිටිය  ැකිය.  නියමිත දන නියමිත 

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

සේබන්ධපයන් පදපාර්තපේන්තු ප්රසේපාදන කමිටුෙ ෙග කියනු පනොලැපේ. ඉදරිපත් කරනු ලබන සියලුම ලංසුපත් 

සමඟ ඉ තින් සඳ න් කරන ලද ෙටිනාකමින් යුතු ලංසු ඇපකරයන් ඉදරිපත් කල යුතුය. 

 

07. 2020.09.08 දන ප.ෙ.2.30ට පුර්ෙ ලංසු රැස්වීම සි/ස ලංකා පපොප ොර සමාගපේ ප්රසේපාදන අංශපේදී     

පෙත්ෙනු ලැපේ. 

 

   

සභාපති, 

පදපාර්තපේන්තු ප්රසේපාදන කමිටුෙ 

සී/ස ලංකා පපොප ොර සමාගම 

ලක් පපොප ොර ස්ෙර්ණ ජයන්ති මාෙත, 

හුණුපිටිය,  

ෙත්තල. 

2020.08.25 
 

  


