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

වාුරිමාුර්ග සහ ධීවර හාු ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාුත්ාුංශආ 

ශ්රීම ලංකාු හිම ම අකාකාුරිආ 
 

ලංසු සඳහාු ්රාුධනආයි 
 

බ ෝග විවිධාුංගීකරණ සහ බගොවිපල කළමනාුකරණ වැඩසුහන 

සඳහාු අවශ් පහත පැළ වර්ග මිලදී ගැනීම සඳහාු බමයින් 

මිලගණන් කැිවනු ලැබේ. 
 

පැළ වර්ගආ අවශ්ආ ්ර්මාුණආ 
1   ද්ධ අඹ පැළ (බවල්බලයිබකොබලොම් න්)  1250 
2   ද්ධ අඹ පැළ (කර්තබකොබලොම් න්)  750 
3   ද්ධ රඹුුන් (මල්වාුන) 2000 
4   ද්ධ පැණි බිොඩම් (ම ම ල ස්වීට්ස්) 3000 
5   ද්ධ නාුරං (මදූ ජමනාුරං) 3000 

 
1 ශ්රීම ලංකාු හිම ම අකාකාුරිබස සපාුප ව බවනුබවන්, බිපාුර්තබම්න්ු ්ර්සම්පාුින කමිුවබ  

සපාුප ව විසින් කෘෂිකර්ම බිපාුර්තබම්න්ුබ  බීජ පනත ආුබත් ලිආාුපදංචි පැළ තවාුන් 

කරුවන්බගන් මුද්රාාු ත න ලි ලංසු කැිවනු ලැබේ. 

 

2 ලංසුකරණආ, ජාු වක තරඟකාුරී ලංසුකරණ පටිපාුටිආ ආුබත් පැවැත්බ . 
 

3 අභිලාුෂී ලංසුකරුවන්හු, වැඩිදුර බතොරුරු ල ාු ගැනීමත්, ලංසු ලිපිබල්ඛන ල ාුගැනීමු, 

ඕනෑම රාුජකාුරි දනආකදී, බප.ව. 9.00 සහ ප.ව. 3.00 අතරුර, ගන්බනෝරුව, හිම ම ්ර්ධාුන 

කාුර්ආාුලබස, සහකාුර අධ්ක්ෂ(මුිල්) බව වන්, සිදුකරවාු ගත හැකිආ.(දු.අං.  081-2389102) 
 
4 අභිලාුෂී ලංසුකරුවන් හු, සිංහල පාුෂාුබවන් සකස් කරන ලි අංගසම්පූර්ණ ලංසු ලිපි 

බල්ඛන කට්ුලආක්, ශ්රීම ලංකාු හිම ම අකාකාුරිබස, ගිණුම් අංශබස සරප් බවත ්පසු 

බනොබගවන        රු. 1000/- ක ගාුස්ුවක් මුිලින් බගවීබමන්, 2019-05-13 දන සිු 2019-

06-03 වන දන ික්වාු බප.ව.  9.00 සහ ප.ව. 3.00 අතරුර මිලදී ගත හැකිආ. 
 
5 ලංසු, මුල් පිුපත හාු අනු පිුපතකින් තක්තව, සම්පූර්ණ කර, 2019-06-04 වන දන         

බප.ව. 11.00 ු  බහෝ  ඊු බපර ලැබ න බසේ,  “සපාුප ව,  බිපාුර්තබම්න්ු ්ර් සම්පාුින කමිුවව,  
ශ්රීම ලංකාු හිම ම අකාකාුරිආ, තැ.බප. 09, ගන්බනෝරුව පාුර, බප්රාුබිණිආ” ආන ලිපිනආු ලිආාුපදංචි 

තැපෑබලන් ලැබීමු සැලැස්විආ තුආ.  මිල ගණන් අ වන් බගනවිත් පාුර බින්බන් නම් සහකාුර 

අධ්ක්ෂ (මුිල්) නිල කාුමරබස ත ාු ඇ ව ්ර්සම්පාුින  හාුලනආු  හාුලිආ තුආ.  ්ර්මාුි ලංසු 

්ර් වක්බෂේප කරනු ලැබේ.  ලංසු, එම ලංසු පාුරගන්නාු අවසාුන බ ලාුව ඉක්මවූ වහාුම, 

ලංසුකරුවන්බේ බහෝ නිබආෝජිතයින් ඉදරිබසදී විවෘත කරනු ලැබේ. 
 
6 ලංසු සුරක්ෂණආ බලස රු. 20,000/- ක මුිලක් 2019-07-02 දන ික්වාු වලංගු වන බසේ ශ්රීම ලංකාු 

මහ ැංකුබ  අනුමත ශ්රීම ලංකාුව ුළ රි0ආාුත්මක  ැංකුවක්, බවනත් රුක සථ්ාුපිත  ැංකුවක් (නමුත් ශ්රීම 

ලංකාුබ  රි0ආාුත්මක  ැංකුවක් විසින් සහ වකආ තහරුරු කර  වබේනම්), ඉදකිරීම් සිහාු සහ වක 

කිරීබම් අරමුිල මගින් බකොන්බද්සි විරහිත අවලංගු කළ බනොහැකි ඇපකරආක් බලස බහෝ මුිලින්/ 

 ැංකු අණකරආක් (Bank Draft) මගින් ඉදරිපත් කළ තු  වි බමයින් ින්වමි. 
 
සපාුප ව 
බිපාුර්තබම්න්ු ්ර්සම්පාුින කමිුවව, 
ශ්රීම ලංකාු හිම ම අකාකාුරිආ, ගන්බනෝරුව පාුර, 
බප්රාුබිණිආ. 
 
 

  


