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1 ක ොටස 
අයදුම් රුකේ විස්තර 

ආ ෘතිය 8     (රෙගුලාසිය23) 

පූර්වජ ෙසායන පාලන අධිකාරිය         දුෙකථනය 011 2870762 / 011 2868793 

රනො.383, රකෝට්රට් පාෙ,               ෆැක්ස්  011 2870762 

ොජගිරිය      විද්යුත් ත පැප ල  precursors@nddcb.gov.lk  

 

 

 

 

 

 

 

සමාගකම්/ ගෘහස්ථභාවිතා  රන්නාකේ නම : ............................................................................................ 

 ...................................................................................................... 

සමාගකම්/ ගෘහස්ථ භාවිතා  රන්නාකේ ලිපිනය : ......................................................................................... 

 ...................................................................................................... 

ව්යාපාර ලියාපදිංචි කිරීකම් අිං ය: .......................................................................................................... 

 

හැඳුනුම්පත් අිං ය/ විකේශ ගමන් බලපත්ර අිං ය : ..................................................................................... 

(ගෘහස්ථ භාවිතා  රන්කනක් නම්) 

 

දුර ථනය  : ................................................................ 

ෆැක්ස්        : ................................................................ 

විද්යුත් තැපෑල    : ........................................................................ 

 
 
 
 
 

2008 ව්සකේ අිං  1 ද්යරන මාද්ය  ඖෂධ සහ මකනෝව්ේත  ද්රව්ය ීතති විකරෝධී කලස ජාව්ාරම් කිරීමට එකරහි 

සම්මුති පනකත් 19 ව්න ව්ගන්තිය යටකත් අවසන් භාවිපා කෙන්නකු වශරයන් බලපත්රයක් ලබා ගැීතම 

සඳහා ව්න ඉල්ලුම්පත්රය 

mailto:precursors@nddcb.gov.lk
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2 ක ොටස 
පූේව්ජ රසායන ද්රව්ය පිිබබඳ විස්තර 

 

  රුණා ර ඊළඟ ව්සකේ භාවිතා කිරීමට නියමිත පූේව්ජ රසායන ද්රව්යයන් ද්යක්ව්න්න  

 

 

 

 

ව්ගුව් II 

  

1. ඇසිකටෝන් 
  එච් එස් කක්තය 2914 11 
සී ඒ එස් අිං ය 67-64-1 

 

2. ඇන්ත්රනිලික් අම්ලය 
  එච් එස් කක්තය 2922 43 
සී ඒ එස්  අිං ය 118-92-3  

 

3. ඊතයිල් ඊතේ 
  එච් එස් කක්තය 2909 11 
සී ඒ එස්  අිං ය 60-29-7 

 

4. හයිකරොක්කලෝරිලික් අම්ලය 
  එච් එස් කක්තය 2806 10 
සී ඒ එස්  අිං ය 7647-01-0 

 

5. කමත්ල් එත්ල් කීකටෝන් 
  එච් එස් කක්තය 2914 12 
සී ඒ එස්  අිං ය 78-93 3 

 

6. ෆීනයිල් ඇසිටික් අම්ලය 
  එච් එස් කක්තය 2916 34 
සී ඒ එස්  අිං ය 103-82-2 

 

7. පිපරිඩින් 
  එච් එස් කක්තය 2933 32 
සී ඒ එස්  අිං ය 110-89 4  

 

8. සල්ෆියුරික් අම්ලය  
  එච් එස් කක්තය 2807 00 
සී ඒ එස් අිං ය 7664-93-9 

 

9. කටොලුඊන් 
  එච් එස් කක්තය 2902 30 
සී ඒ එස්  අිං ය 108-88-3 

 

ව්ගුව් I 

  

1. ඇසිටික් ඇන්හයිරයි් 
  එච් එස් කක්තය 2915 24 
  සී ඒ එස්  අිං ය 108-24-7 

 

2. එන්-ඇසිටිලැන්ත්රනිලික් අම්ලය 
    එච් එස් කක්තය 292423 
සී ඒ එස්    අිං ය 89-52-1 

 

3. එපිහිඩ්රින් 
  එච් එස් කක්තය 2939 41 
සී ඒ එස්   අිං ය 299-42-3 

 

4. අේකගොකමට්රීන් 
  එච් එස් කක්තය 2939 61 
     සී ඒ එස්  අිං ය 60-79-7 

 

5. අේකගොට්ඇමීන් 
  එච් එස් කක්තය 2939 62 
සී ඒ එස්   අිං ය 113-15-5 

 

6. අයිකසොසැෆ්කරෝල් 
  එච් එස් කක්තය 2932 91 
සී ඒ එස්   අිං ය 120-58-1 

 

7. ලිසේජික් අම්ලය 
  එච් එස් කක්තය 2939 63 
සී ඒ එස්   අිං ය 82-58-6 

 

8. 3-4 කමතිලින්ඩකයොක්සිෆීනයිල් 
1-2 කරොපකනෝන් 
  එච් එස් කක්තය 2932 92  
සී ඒ එස්   අිං ය 4676-39-5 

 

9. කනෝේඑප්ඩ්රීන්   
  එච් එස් කක්තය 2939 49 
සී ඒ එස්   අිං ය 154-41-6 

 

10 1-ෆීනයිල් 1-2 කරොපකනෝන් 
  එච් එස් කක්තය 2914 31 
සී ඒ එස්  අිං ය 103-79-7 

 

11  පිපරනැල් 
 එච් එස් කක්තය 2932 93 
    සී ඒ එස්  අිං ය 120-57-0 

 

12 කපොටෑසියම් පේ මැන්ගකන්ට් 
   එච් එස් කක්තය 2941 61 
සී ඒ එස්   අිං ය 7722-64-7 

 

13  ප්සියුකඩොඑෆිඩ්රීන් 
   එච් එස් කක්තය 2939 42 
  සී ඒ එස්   අිං ය 90-82-4 

 

14. සැෆක්රෝල්  
   එච් එස් කක්තය 2932 94 
සී ඒ එස්   අිං ය 94-59-7 
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කරුණාකෙ ඊළඟ වසෙ සඳහා භාවිපා කිරීමට නියමිප පූර්වජ ෙසායන ද්රවයයන් ස්බනන්යරයන් පහප ල්ලලා ති 

විස්පෙ සපයන්න. 

රසායන ද්රව්යක  
නම 

කව්ළඳ 
නාමය 

මිලදී ගන්කන්  ා 
කව්තින්ද්ය 
( නම හා ලිපිනය) 

කුමන ක්රියා ාර මක් 
සඳහා ද්ය  

ඊළඟ 
ව්සකේභාවිතා 
කිරීමට අකප්ක්ෂිත 
රමාණය 

 
 
 
 
 
 
 
 

    

 

කමම අයදුම්පත්රක  ද්යක්ව්ා ඇති කතොරුරරු සියල්ල සතය හා නිව්ැරද බව් මා විසින් ර ාශ  ර සිටිමි  

 

                                                                                                                                                        

අයදුම් රුකේ අත්සන                                දනය                                          සමාගකම් නිල මුද්රාව් 

 

 ාේයාල රකයෝජනය සඳහා පමණයි 

 

ලැබුණු දනය  - 

පරීක්ෂා  කළේ - 

අනුමත  කළේ  - 

 

 

 

 

 

සිංකශෝධනය  කළේ   නිේකේශ  කළේ   අනුමත  කළේ 

                      

සහ ාර අධයක්ෂි ා                    අධයක්ෂ  ජනරාල්  සභාපති 

පූකරෝගාමි පාලන අධි ාරිය 


