
කර්මළන්ත අමළතළාංය ය    පල නළ කශ ගශ ග්රෆසට් ල ාංකළ මිටඩ  ආ තයතනය  අය  

දදොඩම්ගසන්ද, මදුරදගොඩ පිහිටි කහටගහ මිනිරන් පතල් සංකීර්ණයට 2021 ලර්ය  ලනු ලන් 

තරක්ක  වේලළලන් වෆපයීම වඳශළ ටඩ ගණන් කෆඳලනු ෆ ේ. 

 ේ වඳශළ ලන ටඩ ගණන් අයදුේප  2021 මෆට් මව 12 ලන දින ප.ල2.00    ශෝ ඊ  ප්රථමම සභපති, 

ප්රසම්පද  කමිුවල, කහටගහ ්ෆට් ල ංක මිමිට, , ද ො5 1/  3, ඇල්විටිග මලත,  රදහේන්පිට, 

දකොළඹ 01 යන මිපිනය   මියළපදිාංචි තෆප න් එවීම  ශෝ  මම වහථමළන ේ ඇති   න්ඩර්  ප ලටිය  

බශළලීම  ශෆකිය. 

  න්ඩර ේ වේපුර්ණ ාංසුකරණ මිපි  ේඛණ නි  ලේ අඩවි http://www.kgraphite.lk ල ප්රසිද්ධ  

 කො  ඇත. අභිළෂී පළර්ලයන්   මම  ලේ අඩවිය  ලත පිවිව ාංසුකරණ මිපි ේඛණ  නොටඩ ේ 

භළගත කර ගත ශෆකිය.  

විකුණුේකරු විසිදන් වශතික  කො  නිකු  ක නියටඩත ාංසුකරණ තකෘතිපත්ර පමණක් ාංසු ඉදිරිප  

කිරීම වඳශළ  යොදළ ගත යුතුය. ාංසු මිපි  ේඛණ ශළ ාංසුකරණ තකෘතිපත්ර විවහතර 2021.04.28 දින             

සිද  2021.05.11 දින දක්ලළ කළර්යළ දිනයන්හීදී  ප.ල.09.00 සිද  ප.ල.03.00 දක්ලළ තපසු  නො ගලනු 

බන රු.5000/- ක මුදක්  ගවී මන් අනතුරුල බළ ගත ශෆකිය. 

ටඩ ගණන් ඉදිරිප  කිරීම  ප්රථමම යන් පතේ පරි්රය පරීක්ළ කර බෆලීම  අ කක්ළ කරන් න් නේ 

දුරකථමන අාංක 037 - 2252015/ 071 4992915 මගින් කශ ගශ පතේ වාංකීර්ණ ේ  කෆණීේ ඉාංජි න්රු/ 

කෂමනළකරු අමතන්න. 

ටඩ ගණන් බශළනු බන මිපි කලර ේ ලේපව ඉශෂ  කෂල ර් “ තරක්ක  වේලළ වෆපයීම වඳශළ ටඩ 

ගණන් කෆඳවීම - 2021” යනු ලන් වඳශන් ක යුතුය. 

2021.05.12 දින ප.ල.02.00   පසුල ෆ බන ටඩ ගණන් ඇතු  අයදුේප   ප්රතික් ේප කරනු ෆ ේ.  

ඉදිරිප  කරනු බන ටඩ ගණන් පිළිබඳල කශ ගශ ග්රෆසට් ල ාංකළ මිටඩ  ආ තයතන ේ ප්රවේපළදන 

මණ්ඩ ේ තීරණය අලවළන තීරණය  ේ.  

ාංසු විලෘත කිරීම 2021.05.12 දින ප.ල.2.00   කහටගහ ්ෆට් ල ංක මිමිට, , ද ො5 1/  3, 

ඇල්විටිග මලත,  රදහේන්පිට, දකොළඹ 01 දී සිදදු කරනු බට්. (ාංසුකරුලන්   ශෝ ාංසුකරු ේ 

බය  නි යෝජිතයකු    මම අලවහථමළල  වශභළගී විය ශෆකිය.) 

 

වභළපති 

ප්රවේපළදන කටඩුල 

කශ ගශ ග්රෆසට් ල ාංකළ මිටඩ  ආ 

 නො. 561/3, ඇේවිටිග මළලත,  

නළරළ ශේන්පි ,  කොෂඹ 05  

දුරකථමන අාංක : 0112 - 368737 / 0372252015 

සෆක්වහ : 0112-368737 

ංසු කඳවීමට් 
 

කර්මන්ත අමතංය 
 

කහටගහ ්ෆට් ල ංක මිමිට,  
 


