
ලිට්රරෝ ගෑව ්"රශට සුරකින අරේ ෂමයි" දැනුම මිනුම වශ කථික 
තරගාලලිය 

 
 

01- ලිට්රරෝ ගෑව් ංකා වමාගම උවව් රෙෂ විදයා අංරස සුසු ස වදශා රමම ලැඩ වටශන සුංශ 

භාා මාධරය ස ෙලත්ලනු බයි. 

02- රමම තරගය වදශා ොවකි ස සුසු ස 5 රදරනකු වදශා වශභාගි විය ශැක. 

03- ඉදිරිෙත් ලන සුසු ස කණ්ඩායමක් රව ප්ර්  විාාරාත්මක ලැඩ වටශනට රය මු රකරරනා 

අතර එක් අරයකුට ප්ර්  02 බැග ස ඉදිරිෙත් කරනු ඇත. ඉ ස ෙසු එක් තරගකරුරලකු වදශා 

කලි ස බා රදන මාතෘකාලක් යටරත් විනාඩි 05ක කථන අලව්ථාලක් හිමි ලනු ඇත. වෑම 

ෙැනයක් වදශාම කුණු 05ක් හිමි ලන අතර කථිකයා වදශා බා ගත ශැකි උෙරිම කුණු 

වංඛාල 10කි 

04- තරගාලලිය වදශා ෙරිවර ආරක්ාල,ගාශව්ත ලායු ද ය,ආශාර පිසීරේ ඵදායිතාලය ශා එල් 

පී ගෑව්  භාවිරසදී මුලුතැ සරගයි ආරක්ාල යනු කරුණු ආලර ය ලන ෙරිදි ප්ර්  රම සම 

මාතෘකා ඉදිරිෙත් කරනු ඇත. 

05- තරගය වදශා රතෝරා ග සනා  ොවල් වශ තරග ෙැලැත්රලන දිනය ස වශ ව්ථානය ස විදුත් 

තැෙෑ මගි ස අදා ොවල් වදශා රය මු කරනු ඇත.  

06- අධයාෙන රක ට්ශා මට්ටරේ සුට තාක ක මට්ටම දක්ලා තරග ලට 3කි ස රමම ලැඩ වටශ ස 

ක්රියාත්මක ර . 

07- තරගය වදශා රතෝරාගනු බන සුයලු ොවල්ල වංලර්ධන අරමුද රලනුරල ස මය 

පිරිනැමීමක් සුදු කරනු ැරේ.  

08- මුල් ලටයට ශා අලවාන ලටයට වශභාගි ලන සුසු ස වදශා ලටිනා තයාග, වශක කෙත් වශ 

අලවාන තරගය වදශා කුවාන ප්රධානය කරනු ැරේ. 

09- සුයලුම අයදුේ ෙත් 2023 මාර්තු මව 21 ලන දිනට රෙර ෙශත වදශ ස විදුත් ලිපිනයට 

(csc@litrogas.com) රශෝ තැෙැල් ලිපිනයට (ලිට්රරෝ ගෑව් ංකා වමාගම, අරවි අංය, 

රන  267, යූනිය ස රෙරදව, රක ෂඹ 02) රය මු කෂ යුතුය.ලියුේකලරරස ලේෙව රකෂලර 

දැනුම මිනුම තරගය රව වදශ ස ක යුතුය 

10- රමම තරගරසදී ෙමුල රය මු කරනු බන අයදුේෙත් වදශා ප්රමුඛත්ලය බා රදනු  ැරේ. 

11- තරගයට අදා සුයලුම වවිව්තරාත්මක රක  සරේසුය ස රතෝරාගනු බන ොවල් වදශා 

විදුත් තැෙෑර ස තරගයට රෙර රය මු කරනු ැරේ.  

12- අලය ලැඩිදුර රත රතුරු 0773 991 079 (මිංග ා සද්රසුරි) දුරකතන අංකය ශරශා බා ගත 

ශැක 

 

 

ලිට්රරෝ ගෑව ්ංකා වමාගම 
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