
 
 

ප්රසම්පාදන දැන්වීම 

ලංසු ආරාධනය 
කෘෂිකර්ම අමාත්ාංශය 

(පපොපහොර නිෂ්පාදන හා සැපයුම්, රසායනික පපොපහොර හා කෘමි නාශක භාවිත් නියාමන) 

සී/ස ලංකා පපොපහොර සමාගම 
සී/ස ලංකා පපොපහොර සමාගපම් භාවිත්ා කරන ලද හිස ්පපොපහොර මළු සහ හිස් පපොලිතින් මළු අපලවි 

කිරීපම් ලංසුව - 2020/21 වර්ෂය - ලංසු අංකය: 2020/21/CFC/EMP/BAG/01 
 
 

සී/ස ලංකා පපොපහොර සමාගපම් පහත් සඳහන් කරන ලද භාවිත්ා කරන ලද හිස් පපොපහොර මළු සහ හිස් පපොලිතින් මළු 2020/21 

වර්ෂය සඳහා අපලවි කිරීම සඳහා පකොන්ත්රාත්කරුවකු පත් කර ගැනීමට සී/ස ලංකා පපොපහොර සමාගම පවනුපවන් 

පදපාර්ත්පම්න්තු ප්රසම්පාදන කමිටු සභාපති විසින් මුද්රා ත්බන ලද මිළ ගණන් කැඳවනු ලැපේ. 

 

02.පමම ලංසුවට අදාල ලංසු ආරාධනාව, ලංසුකරුවන්ට උපපදස්, ලංසු ආකෘතිය, ලංසු පකොන්පේසි හා අදාල පවනත් විස්ත්ර 

ඇතුලත් ලංසු කැඳවීපම් පේඛණය ආපසු පනොපගවනු ලබන රු. 1,000/= ක(රුපියේ දහසක) මුදලක් වත්ත්ල, හුණුපිටිය පිහිටි 

සී/ස ලංකා පපොපහොර සමාගපම් ප්රධාන කාර්යාපේ මුදේ අයකැමි පවත් මුදලින් පගවීපමන්  2020 සැප්ත්ැම්බර් මස 15 වන දින 

පප.ව. 9.00 සිට 2020 ඔක්පත්ෝබර් මස 02 වන දින ප.ව. 3.30 දක්වා  සතිපේ වැඩ කරන දිනයන්හි දී ලබා ගත් හැකිය. 

 

03. පමම ලංසුව සදහා රු.28,000.00 (රුපියේ විසි අටදහසක) මුදලක් ආපසු පගවනු ලබන ඇප (ලංසු සුරක්ෂණ ඇප) 

වශපයන් සමාගපම් ත්ැන්පත් කර ලබාගත් කුවිත්ාන්සියක් පහෝ  ලංසු ලියවිේල සමග  ඉදිරිපත් කර ඇති  ආකෘතියට අනුකූලව  

ශ්රි ලංකා  මහ බැංකුපේ  ලියාපදිංචි වී ඇති  වාණිජ බැංකුවකින්  සභාපති, සී/ස ලංකා පපොපහොර සමාගම  පවත් වු  බැංකු 

ඇපකරයක්  ලංසු සුරක්ෂණයක් පලස ලංසු පත්රය සමඟ ඉදිරිපත් කල යුතුය. 

 

04.ලංසු පත්රිකාව පිටපත් පදකකින් යුතුව, “මුේ පිටපත් (Original)” හා “අනු පිටපත් (Duplicate)” යනුපවන් මුේ පිටුපේ 

සඳහන් කර, පිටපත් පදකම පවන පවනම කවර තුල බහා මුද්රා ත්බා නැවත් එක් කවරයක බහා මුද්රා ත්බා “ලංසු අංක: 

2020/21/CFC/EMP/BAG/01” යනුපවන් ලිපි කවරපේ වම් පස උඩ පකළවපර් සඳහන් පකොට ලියාපදිංචි ත්ැපෑපලන් 2020 

ඔක්පත්ෝබර් මස 05 වන දින ප.ව. 2.30 ට පපර ලැපබන පසේ, පහත් සඳහන් ලිපිනයට එවිය යුතුය.  නැත්පහොත්, පහත් කී 

ලිපිනපේ ප්රසම්පාදන අංශපයහි ත්බා ඇති ලංසු පපට්ටිපේ බහා ලිය යුතුය. 

 

05. 2020 ඔක්පත්ෝබර් මස 05 වන දින ප.ව. 2.30 ට පමම ලංසුව වැසූ වහාම  විවෘත් කරනු ලැපේ. ලංසු විවෘත් කරන 

අවස්ථාපේදී ලංසුකරුවන්ට පහෝ ඔවුන්පේ බලයලත් නිපයෝජිත්යින්ට පැමිණ සිටිය හැකිය.  නියමිත් දින නියමිත් පේලාවට 

පසුව ලැපබන ලංසු ප්රතික්පෂේප කරනු ලැපේ. ත්ැපෑපේදී සිදුවන ප්රමාදයන් පහෝ අස්ථානගත් වීම් සම්බන්ධපයන් 

පදපාර්ත්පම්න්තු ප්රසම්පාදන කමිටුව වග කියනු පනොලැපේ. 

 

06.පම් පිළිබඳ වැඩිදුර විස්ත්ර අවශ පේ නම්, සී/ස ලංකා පපොපහොර සමාගපම් වැඩබලන කළමණාකරු (ප්රසම්පාදන හා 

ආනයන) පගන් ලබා ගත් හැකිය. (දුරකත්න අංකය :0112-947765/077-2069981, ෆැක්ස් - 011-2930423). 

 

 

 

 

 

 

 

අයිත්ම අංකය හිස් මළු වර්ගය ආසන්න වශපයන් වර්ෂයකදී එකතු වන හිස් 

මළු ප්රමාණය (පම.පටො.) 

01 UREA සහ MOP මළු 10.000 

02 TSP සහ ERP හා පවනත් මළු වර්ග 20.000 

03 පපොලිතින් මළු 15.000 

සභාපති 

පදපාර්ත්පම්න්තු ප්රසම්පාදන කමිටුව 

ප්රසම්පාදන අංශය 

සී/ස ලංකා පපොපහොර සමාගම 

ලක්පපොපහොර ස්වර්ණ ජයන්ති මාවත්, 

හුණුපිටිය,වත්ත්ල. 

දිනය: 2020 සැප්ත්ැම්බර් මස 15 වන දින 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


