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මහවැලි, කෘෂිකර්ම, වාරිමාර්ග සහ ගරාමීය 
සංවර්ධන අමාත්යංශය 

සී/ස ලංකා ප ාපහාර සමාගම 
ලංසු ආරාධනය 

 
කලු ී දනම මත් මැක්ස ිට්රක් රථයක් ලබා ගැනමී සඳහා ව ුලංසවු  

ලංස ුඅංකය : 2020/21/CFC/VMT/01 
 

සී/ස ලංකා ප ාපහාර සමාගපේ  ැකට් ප ාපහාර අපලවිය සඳහා මැක්සි ට්රක් රථයක් රියදුරු 
රහිත්ව ,රියදුරු සහිත්ව පහෝ රියදුරු සහ ඉන්ධන සහිත්ව වසරක කාල සීමාවකට ලබා ගැනීම 
සඳහා පයෝගය යැයි සැළපකන ලංසුකරුවන්පගන් සී/ස ලංකා ප ාපහාර සමාගම පවනුපවන ්
පද ාර්ත්පේන්ත්ු  රසේ ාදන කමිටුපේ සභා ත්ි විසින් මුද්ර ත්බන ලද ලංසු කැඳවනු ලැපේ. 
 
02.   පමම ලංසුවට අදාල සියලුම ඇමණුේ සහිත් ඉංගරීසි භාෂාපවන් යුත්් නියමිත් ලංසු  ත්රිකාව, 
ආ සු පනාපගවනු ලබන රු ියල් දහසක (රු. 1,000/=) ක මුදලක් වත්්ත්ල, හුණු ි ටිපය්, සී/ස ලංකා 
ප ාපහාර සමාගපේ වැ.බ කළමණාකරු ( රසේ ාදන හා ආනයන) පවත් මුදලින් පගවීපමන් වැඩ 
කරන දිනයන්හි ප .ව. 9.00 සිට  .ව. 3.30 දක්වා 2020 ජනවාරි මස 16 වන දින සිට 2020 ප බරවාරි 
මස 05 වන දින දක්වා ලබා ගත් හැකිය. 
 
03.මුද්රා ත්බන ලද ලංසු  ත්රිකා, සභා ත්ි, පද ාර්ත්පේන්ත්ු  රසේ ාදන කමිටුව,   රසේ ාදන අංශය, 
සී/ස ලංකා ප ාපහාර සමාගම, ලක්ප ාපහාර ස්වර්ණ ජයන්ත්ි මාවත්¸ හුණු ිටිය, වත්්ත්ල යන 
ලි ිනයට ලියා දිංචි ත්ැ ෑපලන ්එවිය යුත්ුය. නැත්පහාත්්, ඉහත් කී ලි ිනපය්  රසේ ාදන අංශපය ්
පේ සඳහා ත්බා ඇත්ි ලංස ුප ට්ටිපය්  ලංසු වසන දින නියේත් පේලාවට ප ර බහාලිය යුත්ුය. 
 
04.  2020 ප බරවාරි මස 06 වන දින ප .ව. 2.30 ට ලංසුව වසනු ලබන අත්ර, ඒ සමඟම ලංසුව  
විවෘත් කරනු ලැපේ. ලංසු විවෘත් කරන අවස්ථාපේදී ලංසුකරුවන්ට පහෝ ඔවුන්පග් බලයලත්් 
නිපයෝජිත්යින්ට  ැමිණ සිටිය හැකිය.  
 
05. පේ  ිළිබඳ වැඩිදුර විස්ත්ර අවශය පේ නේ සී/ස ලංකා ප ාපහාර සමාගපේ වැ.බ කළමණාකරු 
( රසේ ාදන හා ආනයන) පගන් ලබා ගත් හැකිය. (දුරකථන අංක: 011-2947765/077-2069981,ෆැක්ස්: 011-
2930423). 
 

සභා ත්ි, 
පද ාර්ත්පේන්ත්ු  රසේ ාදන කමිටුව, 

 රසේ ාදන අංශය, 
          සි/ස ලංකා ප ාපහාර සමාගම. 
       ලක්ප ාපහාර ස්වර්ණ ජයන්ත්ි මාවත් 

                හුණු ිටිය, 
           වත්්ත්ල. 

දිනය:2020 ජනවාරි මස 16 වන දින. 
 


