
– ලංකා “ජාතා”—ක සමාජවා“ ජනරජය

උ”, බඩඉ’“, ක“, ග’“’—, —”“, කරා’නැ“, ’ල’ ඇ“” —ඩා වැ”• ෙභ–ග 
වගා  සංව•ධනය ආ•ත ක•මා”ත හා අපනයන “ව•ධන රා’ අමා“ාංශය

“මාස“ත ලංකා ““ (––ග•ක) සමාගම
උ” ෙමාලෑස— සැප•ම සඳහා ජා“”තර තරගකා“ ලං”කරණය

– ලංකා “ජාතා”—ක සමාජවා“ ජනරජෙ“ උ”, බඩඉ’“, ක“, ග’“’—, —”“, කරා’නැ“, ’ල’ ඇ“” —ඩා වැ”• ෙභ–ග වගා 
සංව•ධනය ආ•ත ක•මා”ත හා අපනයන “ව•ධන රා’ අමා“ාංශෙ“ අමා“ාංශ “ස’පාදන ක“•ෙ“ සභාප“ ”’” “මාස“ත  
ලංකා ““ (––ග•ක) සමාගම ෙව•ෙව”, – ලංකා, “මාස“ත ලංකා ““ (––ග•ක) සමාගම ෙවත උ” ෙමාලෑස— සැප•ම සඳහා 
උන””ව” ද”වන පා••ව ෙව“” ““ තබන ලද ලං” කැඳව• ලැෙ•.
01.  ආප” ෙගව• ෙනාලබන ගා—“ව” ෙලස ලංකා ”. 45,000.00 ” ෙහ– ඇෙම’කා• ෙඩාල• 225.00 ” සෘ“ව පහත සඳහ” බැං— 
““මට බැර •“ෙම” අන“”ව 2021 ඔ”ෙත–බ• 04  ෙව“ ”න ද”වා රාජකා“  ”නය”“ 9.00 පැය හා 15.00  පැය අතර, – 
ලංකාව, ෙකාළඹ 04, ෙම”ෙබ–” ඇව““, අංක 27 ”““ “මාස“ත ලංකා ““ (––ග•ක) සමාගම ෙවත •”ත අය”’පත” ඉ”’ප’ 
•“ෙම” ලං”ක”ව” ලං” •”ෙ”ඛන ස’—•ණ ක”ටලය” “ල“ ගත හැ• අතර, ලංකා ““ සමාගෙ’ (www.lankasugar.lk) 
ෙව• අඩ”ෙය” ෙහ– වැ”• ක•මා”ත අමා“ාංශ (www.plantationindustries.gov.lk) ෙව• අඩ”ෙය” ෙහ– ”ෙ–ශ කට–“ 
අමා“ාංශෙ“ (www.mfa.gov.lk) ෙව• අඩ”ෙය” ලං” •”ෙ”ඛන භාගත කරගත හැ• අතර, තැ”ප“ව සඳහා ලැෙබන ල”පත 
ෙහ– ආප” ෙගව• ෙනාලබන ගා—“ව සඳහා වන බැං— අණකරය ලං” සමග ඉ”’ප’ කළ –“ය.

02.  ආප” ෙනාෙගවන ගා—“ව සඳහා වන ල”පත ලං”ක” ”’” ලං” •”ෙ”ඛන සමග අ“ණා එ”ය  –“ය. එෙලස ල”පත අ“ණා 
ෙනාමැ“ ලං” ““ෙ”ප කර• ලැෙ•.

”—තරය බැං— ““ම ලංකා ””ය”

බැං—ෙ“ නම ලංකා බැං—ව
ශාඛාව “ලා“’ය
““ෙ’ නම “මාස“ත ලංකා ““ (––ග•ක) සමාගම
““’ අංකය 73927950
Swift ෙ”තය BCAYLKLX

03.  ලං” ““ තබන ලද කවරයක බහා ඉ”’ප’ කළ –“ අතර, 2021 ඔ”ෙත–බ• 05 ෙව“ ”න – ලංකාෙ“ ස’මත ෙ“ලාව වන 14.00 
පැයට ෙහ– ඊට ෙපර ලැෙබන ප’” "සභාප“, අමා“ාංශ “ස’පාදන ක“•ව, “මාස“ත ලංකා ““ (––ග•ක) සමාගම, අංක 27, 
ෙම”ෙබ–” ඇව““, ෙකාළඹ 04, – ලංකාව" යන •”නය ෙවත අ“” ෙගනැ”’ භාර “මට ෙහ– “” •ත තැපැ” ම“” එ•මට හැ• 
අතර, ලං” බහා එව• ලබන කවරෙ“ ව’පස ඉහළ ෙකළවෙ• "උ” ෙමාලෑස— සැප•ම සඳහා වන ෙට”ඩරය" ය•ෙව” පැහැ”•ව 
සඳහ” කළ –“ය. ලං” භාරගැ”ම අවස”— වහාම ලං” ”වෘත කර• ලැෙ•. ලං”ක”ව” ෙහ– ඔ–”ෙ” බලයල’ “ෙය–“තය”ට 
ලං” ”වෘත කර• ලබන අව—ථාව ’කබලා ගත හැ•ය. “මාද • පැ“ෙණන ලං” භාරග• ෙනාලැෙ•.

04. ලං” ඉ”’ප’ කර• ලබන අව—ථාෙ““ උ” ෙමාලෑස— •ෙල– 02 ක සා’පලය” ඉ”’ප’ කළ –“ය. 

05. ෙමම “ස’පාදනය සඳහා 1987 අංක 03 දරන ෙපා” ෙකා”–ා’ පනෙ’ ”“”ධාන අ—ළ ව• ඇත.

06.  ෙ’ සඳහා උන””ව” ද”වන ලං”ක”ව” වැ•”ර ෙතාර“” “මාස“ත ලංකා ““ (––ග•ක) සමාගෙ’ “ල“ ගැ”ෙ’ කළමනාක” 
ෙව“” ලබාගත හැ•ය. (”රකථන අංකය : +94 11 2505558, ජංගම ”රකථනය : +94 11 2581629, ෆැ”— : +94 11 2500674,                     
ඊෙ’” : chandana@lscl.lk) 

සභාප“, අමා“ාංශ “ස’පාදන ක“•ව,
“මාස“ත ලංකා ““ (––ග•ක) සමාගම,
අංක 27, ෙම”ෙබ–” ඇව““, ෙකාළඹ 04,
– ලංකාව.

ලං” සඳහා ආරාධනය” (IFB)


