
කෘෂිකර්ම, ග්රාවමීය ආ ්ර්ක ක කුතු, පශු සම්පත් සංවර්ධන,  

වවරිමවර්ග සහ ධීවර හව ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමවත්වංශආ 

ශ්රීම ලංකව හිම ම අකාකවරිආ 
 

ලංසු සඳහව ්රවධනආයි 
 

හිම ම අකාකවරිආ මගින් දීප ව්වප්තවතව රිබආවත්මක කර ල ල න  
කකොස් පැළ ිසලක්ෂකේ වැඩසුහන සඳහව අවශ් පහත පැළ වර්ග 

මිලදී ගැනීම සඳහව කමයින් මිලගණන් කැිව ල ලැකේ. 
 

පැළ වර්ගආ අවශ්ආ ්ර්මවණආ 
1   ද්ධ කකොස් පැළ  45,000 
2  බීජ කකොස් පැළ  100,000 

 
1 ශ්රීම ලංකව හිම ම අකාකවරිකේ සපවප ව කව ලකවන්, කිපවර්තකම්න්ු ්ර්සම්පවින කමිුවක  

සපවප ව විසින් කෘෂිකර්ම කිපවර්තකම්න්ුක  ලිආවපදංචි කහෝ හිම ම අකාකවරිකේ ලිආවපදංචි 
පැළ තවවන් කරුවන්කගන් මුද්රාව ත න ලි ලංසු කැිව ල ලැකේ. 

 

2 ලංසුකරණආ, ජව වක තරගකවරී ලංසුකරණ පටිපවටිආ ආුකත් පැවැත්ක . 

 

3 අභිලවෂී ලංසුකරුවන්හු, වැඩිදුර කතොරුරු ල ව ගැනීමත්, ලංසු ලිපිකේඛන ල වගැනීමු, 
ඕනෑම රවජකවරි දනආකදී, කප.ව. 9.00 සහ ප.ව. 3.00 අතරුර, ගන්කනෝරුව, හිම ම ්ර්ධවන 

කවර්ආවලකේ, සහකවර අධ්ක්ෂ(මුිේ) කව වන්, සිදුකරවව ගත හැකිආ.(දු.අං.  081-2389102) 
 
4 අභිලවෂී ලංසුකරුවන් හු, සිංහල පවෂවකවන් සකස් කරන ලි අංගසම්පූර්ණ ලංසු ලිපි 

කේඛන කට්ුලආක්, ශ්රීම ලංකව හිම ම අකාකවරිකේ, ගිණුම් අංශකේ සරප්තව කවත ්පසු 

කනොකගවන රු. 4000/- ක ගවස්ුවක් මුිලින් කගවීකමන්, 2019-04-29 දන සිු 2019-05-

20 වන දන ික්වව කප.ව.  9.00 සහ ප.ව. 3.00 අතරුර මිලදී ගත හැකිආ. 
 
5 ලංසු, මුේ පිුපත හව අ ල පිුපතකින් තක්තව, සම්පූර්ණ කර, 2019-05-21 වන දන කප.ව. 

11.00 ු කහෝ ඊු කපර ලැක න කසේ,  “සපවප ව, කිපවර්තකම්න්ු ්ර්සම්පවින කමිුවව, ශ්රීම ලංකව 

හිම ම අකාකවරිආ, තැ.කප. 09, ගන්කනෝරුව පවර, කප්තවරවකිණිආ” ආන ලිපිනආු ලිආවපදංචි තැපෑකලන් 

ලැබීමු සැලැස්විආ තුආ.  මිල ගණන් අ වන් කගනවිත් පවර කින්කන් නම් සහකවර අධ්ක්ෂ (මුිේ) 

නිල කවමරකේ ත ව ඇ ව ්ර්සම්පවින  හවලනආු  හවලිආ තුආ.  ්ර්මවි ලංසු ්ර් වක්කෂේප කර ල 

ලැකේ.  ලංසු, එම ලංසු පවරගන්නව අවසවන ක ලවව ඉක්මවූ වහවම, ලංසුකරුවන්කේ කහෝ 

නිකආෝජිතයින් ඉදරිකේදී විවෘත කර ල ලැකේ. 

 

6 ලංසු සුරක්ෂණආ  ද්ධ කකොස් පැළ 1000 ක් සිහව රු. 1000 /-ක් වන අතර බීජ කකොස් පැළ 1000 ක් 

සිහව ලංසු සුරක්ෂණආ රු. 250/- ක් ක .  ලංසුකරුවන් විසින් පැළ 1000  ගුණවකවර සිහව මිලගණන් 

ඉදරිපත් කළ තු අතර,  එආු අ ලරූපීව ලංසු සුරක්ෂණ 2019-07-24 වන දන ික්වව වලංගු වන කසේ 

මුිලින් කහෝ  ැංකු අණකරආක් (Bank Draft) මගින් ඉදරිපත් කළ තුආ. 

 

 

සපවප ව 

කිපවර්තකම්න්ු ්ර්සම්පවින කමිුවව, 

ශ්රීම ලංකව හිම ම අකාකවරිආ, ගන්කනෝරුව පවර, 

කප්තවරවකිණිආ. 

  


