
2021 වර්ශය සඳහා වවළඳපල මිල සැදැහුම් ක්රමය යටවේ භාණ්ඩ, වැඩ, හා වසේවා සැපයීම වවනුවවන් 

සැපයුම්කරුවන්/වකාන්රාේකරුවන් ලියාපදිංචි කිරීම 

අයදුම්කරුවන් සඳහා උපවදසේ හා වකාන්වේසි 

 

2021 වර්ෂය සඳහා වී හා ධාන්ය, කාබනික ආහාර, එළවළු, පලතුරු, මිරිස,් ළූණු හා අර්තාපල් වගා ප්රවර්ධන්ය, බීජ 

නිෂප්ාදන් හා උසස් තාක්ෂණ කෘෂිකර්ම රාජය අමාතයාාංශය වවත වවළඳපල මිල සැදැහුම් ක්රමය (Shopping 

Method) යටවේ භාණ්ඩ, වැඩ, හා වස්වා සැපයීම වවනුවවන් සැපයුම්කරුවන්/වකාන්රාේකරුවන් ලියාපදාංචි 

කිරීම සඳහා අයදුම්පේ සහ ඊට අදාල ලියකියවිලි, 2021.02.15 දන් සිට 2021.03.08 දන් දක්වා කාර්යාල දන් වල 

වප.ව. 4.00 දක්වා කෘෂිකර්ම රාජය අමාතයාාංශවේ ගිණුම් අාංශය වවතින් ලබා ගත හැක. 

සැම විටම නිවැරද වතාරතුරු පමණක්ම සපයන් වලස අයදුම්කරුවන්වගන් ඉල්ලා සිටිනු ලැවේ. සපයා ඇති කවර 

වහෝ වතාරතුරක් සාවදය බවට වහෝ වැදගේ වතාරතුරක් ලබාදීවමන් වැලකී සිටින් බවට වපනී යන්වන් න්ම් එවැනි 

අයදුම්කරුවන් ලියාපදාංචිය සඳහා සුදුසුකම් වන්ාලබනු ඇත.අසම්ූර්ණ වහෝ අපැහැදලි අයදුම්පේ ප්රතික්වෂප් කරනු 

ලැවේ. 

01.අයදුම්පත සමඟ අමුණා එවිය යුතු ලිපිවේඛන 

I. නීතීඥවරයකු/වන්ාතාරිස්වරයකු වහෝ සාමදාන් විනිශච්යකාරවරවයකු විසින් සතය බවට සහතික කරන් ලද 

වයාපාර ලියාපදාංචි කිරීවම් සහතිකවේ පිටපතක්/සමාගම් ලියාපදාංචි කිරීවම් සහතිකවේ පිටපතක් (ඉහත 

වල්ඛන්වලට අදාළව 2021.01.01 දන්ට වලාංගු වන් වස් ලියාපදාංචි වන්ාමැති වයාපාර වම් සඳහා ඉල්ුම් 

කිරීමට සුදුසුකම් වන්ාලබයි) 

II. සැපයුම්කරු වහෝ ඔහුවේ ප්රධානියා නිෂප්ාදකයා වන්ාවන් අවස්ථාවකදී සැපයුම්කරු වහෝ ඔහුවේ ප්රධානියා 

බලයලේ නිවයෝජිත වහෝ වබදාහරින්න්ා වන් බවට නිෂ්පාදකයා විසින් ලිඛිතව සහතික කල යුතුය. 

III. සිවිල් ඉදකිරීම් වැඩ සඳහා ඉල්ුම් කරන් වකාන්රාේකරුවන් ඉදකිරීම් කර්මාන්ත සාංවර්ධන් අධිකාරිවේ 

(CIDA) කුමන් විවශ්ෂිත කාණ්ඩයක් / වර්ණියක් යටවේ අවසන් වරට (2021.01.01 දන්ට වලාංගු වන් වස්) 

ලියාපදාංචි වී ඇතිද යන්න් තහවුරු කිරීම සඳහා එම සහතිකවේ පිටපතක් ඇමිණිය යුතුය. 

IV. ලියාපදාංචි වීම සඳහා අයිතම ගාස්තු වගවන් ලද කුවිතාන්සිවේ මුල් පිටපත අනිවාර්යවයන් ඇමිණිය යුතුය. 

V. වැට් සඳහා ලියාපදාංචි වී ඇති අයදුම්කරුවන් විසින් වැට් සහතිකවේ පිටපතක් ඇමිණිය යුතුය. තවද වැට් 

සඳහා ලියාපදාංචි වී වන්ාමැති න්ම් ඒ සම්බන්ධවයන් වේශීය ආදායම් වකාමසාරිස් ජන්රාල් වවතින් 

ලබාගේ ලිපියක් ඇමිණිය යුතුය. 

VI. විධිමේ පරිද සම්ූර්ණ කරන් ලද අයදුම්පේ අවශය සියු වල්ඛන් සමඟ පහත සඳහන් ලිපින්යට 

2021.03.08 දන වහෝ ඊට වපර ලැවෙන පරිද ලියාපදාංචි තැපෑවලන් වහෝ වී හා ධාන්ය, කාබනික ආහාර, 

එළවළු, පලතුරු, මිරිස්, ළූණු හා අර්තාපල් වගා ප්රවර්ධන්ය, බීජ නිෂ්පාදන් හා උසස් තාක්ෂණ කෘෂිකර්ම 

රාජය අමාතයාාංශවේ ගිණුම් අාංශවේ ඇති ලාංසු වපට්ටියට බහාලීම සිදු කළ හැක. 

 



අයදුම්කරුවන් විසින් අයදුම් පර බහාලන් කවරවේ වම්පස ඉහල වකළවවර්   “ සැපයුම්කරුවන් ලියාපදිංචි 

කිරීම - 2021” යනුවවන් සඳහන් කල යුතුය. 

 

ලිපින්ය:  වල්කම් 

වී හා ධාන්ය, කාබනික ආහාර, එළවළු, පලතුරු, මිරිස,් ළූණු හා අර්තාපල් වගා 

ප්රවර්ධන්ය, බීජ නිෂප්ාදන් හා උසස් තාක්ෂණ කෘෂිකර්ම රාජය අමාතයාාංශය 

වගාවිජන් මන්දරය, 

80/5, රජමල්වේත පටුමග, 

බේතරමුල්ල. 

02.අයදුම්කරුවන් සඳහා වන වපාදු උපවදසේ හා වකාන්වේසි 

I. කරුණාකර අයදුම්කරුට අදාල වන්ාවන් කවර වහෝ අයිතමයක් ඇති න්ම් එහි ඉදරිවයන් “අදාල වන්ාවේ “ 

යන්න් සඳහන් කරන්න්. 

II. ලියාපදාංචි කිරීවමන් පසුව යම් සමාගමක / ආයතන්යක තැපැල් ලිපින්වයහි යම් සාංවශෝධන්යක් වහෝ 

වවන්සක් සිදුවුවවහාේ, එම ඉල්ලීම සලකා බලනු ලබනුවේ එම ඉල්ලීම සමඟ එකී සාංවශෝධන්යට 

සම්බන්ධ අදාළ සමාගම / ආයතන්ය මඟින් නිකුේකරන් ලද සාංවශෝධිත සහතිකවයහි සතය පිටපතක් 

ඉදරිපේ කිරීවමන් පමණි. 

III. ලියාපදාංචි කිරීවමන් පසුව කවර කරුණක් යටවේ වහෝ අයිතම කිසිදු වවන්සක් සිදුකළ වන්ාහැකි බව  

අයිතම අතර මාරුකිරීම්ද සිදු වන්ාකරන් බව සලකන්න්. 

IV. අයදුම්කරුවේ යම් ප්රමාද වදෝෂයක් වහෝ අන්වධාන්ය සම්බන්ධවයන් වී හා ධාන්ය, කාබනික ආහාර, 

එළවළු, පලතුරු, මිරිස්, ළූණු හා අර්තාපල් වගා ප්රවර්ධන්ය, බීජ නිෂ්පාදන් හා උසස් තාක්ෂණ කෘෂිකර්ම 

රාජය අමාතයාාංශය වගකීම භාර ගනු වන්ාලැවේ. 

V. එක් අයිතමයක් සඳහා ලියාපදාංචි කිරීවම් ගාස්තු වශවයන් රු.1,000.00 (රුපියේ දහසයි) ආපසු 

වන්ාවගවන් ගාස්තුවක් අයකරනු ලැවේ. එක් අයදුම්කරුවවකුට අයිතම කිහිපයක් සඳහා ඉල්ුම් කල 

හැක. අයිතම ලියාපදාංචි කිරීවම් ගාසේතු 2021.02.15 දන සිට 2021.03.08 දන දක්වා කාර්යාලීය දන් වල 

වප.ව.9.00 සිට ප.ව.2.30 දක්වා වී හා ධානය, කාෙනික ආහාර, එළවළු, පලතුරු, මිරිසේ, ළූණු හා අර්තාපේ 

වගා ප්රවර්ධනය, බීජ නිෂේපාදන හා උසසේ තාක්ෂණ කෘෂිකර්ම රාජය අමාතයාිංශවේ සරප් අිංශය වවත 

වගවීමට හැකියාව ඇත. 

VI. 2021 වර්ෂය සඳහා සැපයුම්කරුවන් ලියාපදාංචි කිරීමට අදාල වැඩිදුර වතාරතුරු අවශය වුවවහාේ දුරකතන් 

අාංක 0112 883829 වවතින් ලබා ගත හැක. 

VII. රජවේ  ප්රසම්පාදන් මාර්වගෝපවේශ සාංග්රහය 2006 (භාණ්ඩ සහ වැඩ) අාංක 8.11.5 “ ඇ” දරණ වගන්තිවේ 

උපවදස් ප්රකාරව වකාන්වේසි පැහැර හැර ඇති / අසාදු වේඛනගත සැපයුම්කරුවන් / 

වකාන්රාේකරුවන්වේ ලැයිස්තුවවහි න්ම් සඳහන් සැපයුම්කරුවන් / වකාන්රාේකරුවන්ට ලියාපදාංචි වීම 

සඳහා අවසර වන්ාලැවේ. 



VIII. මිල ගණන් ඉදරිපේ කළ පසු සැපයීම සඳහා අවශය පරිද වතාග තබා ගැනීම සැපයුම්කරු / 

වකාන්රාේකරු විසින් කළ යුතු අතර වී හා ධාන්ය, කාබනික ආහාර, එළවළු, පලතුරු, මිරිස,් ළූණු හා 

අර්තාපල් වගා ප්රවර්ධන්ය, බීජ නිෂප්ාදන් හා උසස් තාක්ෂණ කෘෂිකර්ම රාජය අමාතයාාංශය යටවේ 

ලියාපදාංචි වන් අවස්ථාවේ දී අවම වශවයන් එක් මසක ණය පහසුකම් සැපයීමට සියු සැපයුම්කරුවන් / 

වකාන්රාේකරුවන් ස්වයාංක්රීයවම එකඟවනු ඇතැයි අවේක්ෂා වකවර්. 

IX.  සාමාන්යවයන් ලියාපදාංචි වූ සැපයුම්කරුවන්වගන්/ වකාන්රාේකරුවන්වගන් ලාංසු/මිල ගණන් කැඳවනු 

ලැවේ. එවස් වුවද අවශය අවස්ථාවන්හිදී වතෝරාගේ සීමිත සැපයුම්කරුවන් /වකාන්රාේකරුවන් වවතින් 

වහෝ වවන්ේ සැපයුම්කරුවන්වගන්/ වකාන්රාේකරුවන් වවතින් මිල ගණන් කැඳවීවම් සම්ූර්ණ අයිතිය 

වී හා ධාන්ය, කාබනික ආහාර, එළවළු, පලතුරු, මිරිස්, ළූණු හා අර්තාපල් වගා ප්රවර්ධන්ය, බීජ නිෂප්ාදන් 

හා උසස් තාක්ෂණ කෘෂිකර්ම රාජය අමාතයාාංශය සතුවේ. 

X. වල්කම්, වී හා ධාන්ය, කාබනික ආහාර, එළවළු, පලතුරු, මිරිස,් ළූණු හා අර්තාපල් වගා ප්රවර්ධන්ය, බීජ 

නිෂප්ාදන් හා උසස් තාක්ෂණ කෘෂිකර්ම රාජය අමාතයාාංශය විසින් ඉදරිපේ කරනු ලබන් කමිටුවක් විසින් 

සියු අයදුම්පේ සලකා බලන් අතර, අවශය සුදුසුකම් සපුරන් ලද අයදුම්කරුවන් පමණක් ලියාපදාංචි 

වකවර්. අවශය සුදුසුකම් සතුටුදායක වලස සම්ූර්ණවකාට වන්ාමැති සහ ප්රමාදවී ලැවබන් අයදුම්පේ 

ප්රතික්වෂප් කරනු ලැවේ. 

XI. මිල ගණන් ඉල්ලා සිටි අවස්ථාවක වාර 3 ක් තුල මිල ගණන් ඉදරිපේ කිරීමට හා මිල ගණන් ලබා දීමට 

වන්ාහැකි බව (“No Quote”) දැන්වීම වහෝ ඇණවුමක් නියමිත වේලාවට ක්රියාේමක කල වන්ාහැකි වහෝ 

ඉල්ලා සිටි අවස්ථාවක නියැද ඉදරිපේ කිරීමට අවපාවහාසේ වන් වහෝ සැපයුම්, පිරිවිතරයන්ට අනුකූල 

වන්ාවන් වහෝ අනුමත නියැදයට වවන්ස ් සැපයුම් ඉදරිපේ කරන් වහෝ සැපයුම්කරුවන්වේ / 

වකාන්රාේකරුවන්වේ ලියාපදාංචිය දැනුම් දීමකින් වතාරව අවලාංගු කරනු ඇත. 

XII. 2021 වර්ෂයට සැපයුම්කරුවන් ලියාපදාංචි කිරීම සම්බන්ධව අවසන් තීරණය ගැනීවම් අයිතිය වල්කම් , වී 

හා ධාන්ය, කාබනික ආහාර, එළවළු, පලතුරු, මිරිස,් ළූණු හා අර්තාපල් වගා ප්රවර්ධන්ය, බීජ නිෂප්ාදන් හා 

උසස් තාක්ෂණ කෘෂිකර්ම රාජය අමාතයාාංශය සතු වේ. 

 

වල්කම්, 

වී හා ධාන්ය, කාබනික ආහාර, එළවළු, පලතුරු, මිරිස්, ළූණු හා අර්තාපල් වගා ප්රවර්ධන්ය, බීජ නිෂ්පාදන් 

හා උසස් තාක්ෂණ කෘෂිකර්ම රාජය අමාතයාාංශය 

“ වගාවිජන් මන්දරය”, 

අාංක 80/5 

රජමල්වේත පාර, 

බේතරමුල්ල 

 

 

 


