
 
  

කෘෂිකර්ම අමළත්යංය 
(පඳොපශොර නිහඳළදන ශළ වෆඳයුම්, රවළයනික පඳොපශොර ශළ කෘමි නළක භළවිත් 

නියළමන රළජ්ය අමළත්යංය) 

සී/ව ංකළ පඳොපශොර වමළගම 
2021/22 ලර්ය වශළ සී/ව ංකළ පඳොපශොර වමළගපම් උදයළන පවාලළල  

ඳලත්ලළපගන යළම වශළ ංසුල    
ංසු අංක : 2021/22/CFC/HPT/GS/01 

 
සී/ව ංකළ පඳොපශොර වමළගපම් උදයළන පවාලළල  2021.06.01 පලනි දින සිට 2022.05.31 පලනි දින දක්ලළ 
ඳලත්ලළපගන යළම වශළ මුද්රළ ත් න ද ංසුඳත් 2021 මෆයි මව 12 ලන දින ඳ.ල. 2.30 දක්ලළ පදඳළර්ත්පම් තු 
ප්රවම්ඳළදන කමිු  වභළඳි  විසි  භළරගු  ෆප.. 
 
02. පමම ංසුලට අදළ ආකෘි  ඳත්ර ශළ පකො පසසි ආඳසු පනොපගලු   න රු. 2,000.00 (රුපියල් පදදශවක) 
මුදක් ලත්ත්, හුණුපිටිය, ක්පඳොපශොර වහලර්ණ ජ්ය ි  මළලපත් පිහිටි සී/ව ංකළ පඳොපශොර වමළගපම් ප්රධළන 
කළර්යළපේ මුදල් අයකෆමි පලත් මුදලි  පගවීපම  2021 අපප්රාල් මව 22 ලන දින සිට 2021 මෆයි මව 11 ලන 
දින දක්ලළ කළර්යළ දිය හිදී පඳ.ල. 9.00 සිට ඳ.ල. 3.30 දක්ලළ  ළ ගත් ශෆක. 
 
03. සීල් ත් න ද ංසු ඳත්රිකළ ංසු අංක : 2021/22/CFC/HPT/GS/01 යු පල  ලිපි කලරපේ වශ  පකොට 
ලියළඳදිංචි ත්ෆඳප  ඳශත් වශ  ලිපිනයට 2021 මෆයි මව 12 ලන දින ඳ.ල. 2.30 ට පශෝ ඊට පඳර ෆප න 
පවා එවිය යුතුය. එපවා නෆත්පශොත් ලත්ත්, හුණුපිටිය, සී/ව ංකළ පඳොපශොර වමළගපම් ප්රධළන කළර්යළපේ 
ප්රවම්ඳළදන අංපේ ත් ළ ඇි  ංසු පඳ්ටටියට  ශළලිය යුතුය.  නියමිත් දින නියමිත් පලළලට ඳසු ෆප න ංසු 
ප්රි ක්පාඳ කර ංසුකරුල  පලත් ආඳසු  ළරපදු  ෆප.. 
 
04.  ංසුල 2021 මෆයි මව 12 ලන දින ඳ.ල. 2.30   අලව  ලන අත්ර, ඒ වමඟම විලෘත් කරු  ෆප..  ංසුල 
විලෘත් කරන අලවහථළපලදී ංසුකරුල  පශෝ ඔවු පේ නිපයෝජිත්යි ට ඳෆමිණ සිටිය ශෆකිය. 
 
05.   ංසු පකො පසසිපයහි වශ  ඳරිදි, ආඳසු පගලු   න රු.40,000.00 (රුපියල් ශත්ලිවහ දශවක) ංසු 
සුරක්ණ ඇඳකරයක් ංසුල වමඟ ඉදිරිඳත් කෂ යුතුය.  ඒ වශළ  ෆංකු ඇඳකරයක් පශෝ අදළ මුදල් සී/ව ංකළ 
පඳොපශොර වමළගපම් මුදල් අයකෆමි පලත් පගලළ  ළ ගත් කුවිත්ළ සිය ංසුලට ඇමිණිය යුතුය. 
 
06.  පම් පිළි ල ලෆඩි විවහත්ර ලෆ. . කෂමණළකරු (ප්රවම්ඳළදන ශළ ආනයන) පග   ළ ගත් ශෆකිය (දුරකථන 
අංක : 0112947765 , 077-2 069 981/සෆක්වහ : 0112 930 423). 
 
07. සියළුම ංසුකරුල ශට  ලෆඩ බිම් ප්රපසය ඳීකක්ළ කර  ළ ංසු ඉදිරිඳත් කිීකමට ආරළධනළ කරන අත්ර, 
සී/ව  ංකළ පඳොපශොර වමළගපම් කෂමනළකරු (ප දළශෆීකම්)පේ (දු.ක 077 3435408) සුඳරික්ළල යටපත් 2021 
අපප්රාල් මව 22 ලන දින සිට 2021 මෆයි මව 11 ලන දින දක්ලළ වි පේ දිනල රළජ්කළීක පලළල හීදී  පඳ.ල 9.00 
සිට ඳ.ල 3.30 දක්ලළ ඳශත් වශ  ලිපිනපේදී ලෆඩ බිම් ඳීකක්ළකර  ෆලිය ශෆකි පල. 
 
08. පුර්ල ංසු රැවහවීම 2021 මෆයි මව 05 ලන දින ඳ.ල 2.30 ට සී/ව ංකළ පඳොපශොර වමළගපමහි ප්රවම්ඳළදන 
අංපේ ඳෆලෆත්පල.ඒ වශළ වශභළගී වීමට සියළුම ංසුකරුල  පලත් ආරළධනළ කරු   යි. 

   

 

කෘෂිකර්ම අමාත්යංශය 

 

ංසු ආරළධනය 
 
 
 
 
 
 
 

 

වභළඳි , 
පදඳළර්ත්පම් තු ප්රවම්ඳළදන කමිු ල,  
සී/ව ංකළ පඳොපශොර වමළගම, 
ප්රවම්ඳළදන අංය, 
ක් පඳොපශොර වහලර්ණ ජ්ය ි  මළලත්, 
හුණුපිටිය, ලත්ත්. 
2021 අපප්රාල් මව 22 ලන දින  


