
 

 

 
 

 

කෘෂිකර්ම අමාත්යංශය 

සී/ස ලංකා ප ාප ාර සමාගම 
ලංසු ආරාධනය 

කුලී පදනම මත ඩබල් කැබ් මමොටර් රථ තුනක් ලබො ගැනීම සඳහො වු ලංසුව-  ලංසු අංකය:2018/CFC/VDC/01, 

කුලී පදනම මත එක් වෑන් රථයක් ලබො ගැනීම සඳහො වු ලංසුව - ලංසු අංකය: 2018/CFC/VMV/01 සහ  

   කුලී පදනම මත එක් මමෝටර් ජීප් රථයක් ලබො ගැනීම සදහො වු ලංසුව - ලංසු අංකය : 2018/CFC/VM/CH/01. 

 

සී/ස ලංකා ප ාප ාර සමාගපේ භාවිත්ය සද ා මාසික කුලී  දනම මත් ඩබල් කැබ් රථ පමෝටර් රථ තුනක් ,එක් වෑන් රථයක් ස  

එක් පමෝටර් ජීප් රථයක්,රියදුරන්  ා ඉන්ධන  පනාමැතිව  ලබා ගැනීම සඳ ා පයෝගය යැයි සැළපකන ලංසුකරුවන්පගන් සී/ස 

ලංකා ප ාප ාර සමාගම පවනුපවන් පද ාර්ත්පේන්තු ප්රසේ ාදන කමිටුපේ සභා ති විසින් මුද්රා ත්බන ලද ලංසු කැඳවනු ලැපබ්.පමම  

පසේවාව වසරක කාල සීමාවක්  වත්වාපගන යා යුතුය. 

 
02.   පමම ලංසුවට අදාල සියලුම ඇමණුේ සහිත් ඉංග්රීසි භාෂාපවන් යුත් නියමිත් ලංසු  ත්රිකාව, ආ සු පනාපගවනු ලබන රුපියල් 

ද සක (රු. 1,000/=) ක මුදලක් එක් ලංසුවක් සඳ ා වත්ත්ල, හුණුපි ටිපේ, සී/ස ලංකා ප ාප ාර සමාගපේ වැ.බ කළමණාකරු 

(ප්රසේ ාදන  ා ආනයන) පවත් මුදලින් පගවීපමන් වැඩ කරන දිනයන්හි මප.ව. 9.30 සිට ප.ව. 3.30 දක්වො 2018 මනොවැම්බර් මස 

21 වන දින සිට 2018 මදසැම්බර් මස 10 වන දින දක්වො ලබා ගත්  ැකිය. 

 

03.මුද්රා ත්බන ලද ලංසු  ත්රිකා, සභා ති, පද ාර්ත්පේන්තු ප්රසේ ාදන කමිටුව, ප්රසේ ාදන අංශය, සී/ස ලංකා ප ාප ාර සමාගම, 
ලක්ප ාප ාර සේවර්ණ ජයන්ති මාවත්¸හුණුපිටිය, වත්ත්ල යන ලිපිනයට ලියා දිංචි ත්ැ ෑපලන් එවිය යුතුය. නැත්ප ාත්, ඉ ත් කී 

ලිපිනපේ ප්රසේ ාදන අංශපේ පේ සඳ ා ත්බා ඇති ලංසු ප ට්ටටිපේ  ලංසු වසන දින නියේත් පේලාවට ප ර බ ාලිය යුතුය. 
 

04.  2018 මදසැම්බර් මස 11 වන දින මප.ව. 2.30 ට ලංසුව වසනු ලබන අත්ර, ඒ සමඟම ලංසුව  විවෘත් කරනු ලැපබ්. ලංසු විවෘත් 

කරන අවසේථාපේදී ලංසුකරුවන්ට ප ෝ ඔවුන්පේ බලයලත් නිපයෝජිත්යින්ට  ැමිණ සිටිය  ැකිය.  

 

05. පේ පිළිබඳ වැඩිදුර විසේත්ර අවශය පේ නේ සී/ස ලංකා ප ාප ාර සමාගපේ වැ.බ කළමණාකරු (ප්රසේ ාදන  ා ආනයන) පගන් 

ලබා ගත්  ැකිය. (දුරකථන අංක: 011-2947765/077-2069981,ෆැක්සේ: 011-2930423). 

 
 

සභා ති, 
පද ාර්ත්පේන්තු ප්රසේ ාදන කමිටුව, 

ප්රසේ ාදන අංශය, 
                           සි/ස ලංකා ප ාප ාර සමාගම. 
                      ලක්ප ාප ාර සේවර්ණ ජයන්ති මාවත් 

                                හුණුපිටිය, 
                    වත්ත්ල. 

දිනය:2018 පනාවැේබර් මස 21 වන දින. 

 

 
 
 
 


