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I වන ගකොයස
ොංසුකරුවන් සහා උඳගෙස් (අයි.ටී.වී)
අ: ගඳොදු කරුණු
1

2.

3.

4.

5.

6.

7.

(අ) සාමාන
මිෙ ගඅෝරනාගේ විෂඅ ඳථඅ
1.1
ගමහි
තුන්වන
ගකොයගසේ
ගඳන්වාදී
ඇති
අඳහගණභාණ්ඩ ෙැයිස්තුගේ ෙැක්ගවන භාණ්ඩ හා
ද්රව විකිණීම සහා ෙරාත් ඳත්රිකාගේ නම් කග ඇති
කැවුම්කරු විසින් මිෙ ගණන් ඉදි ඳරා කගන ගෙස
ඉල්ො සිටිනු ෙැගේ.
(ආ) අන්ත්ර්ගත් ගල්ඛන
2.1
ඳහත් ෙැක්ගවන ෙෑ ගල්ඛනවෙය අඅරා ගේ.
අන්ත්ර්ගත් ගල්ඛන
I වන ගකොයස:ොංසුකරුවන්ය උඳගෙස්
IIවන ගකොයස: ෙරාත් ඳත්රිකාව
IIIවන ගකොයස:අඳහගණ භාණ්ඩ ගල්ඛනඅ
IV වන ගකොයස:මිෙ ගඅෝරනා ඉදි ඳරා කිරීගම්
ආකෘතිඳත්රඅ.
Vවන ගකොයස:ගකොන්ගේසි සහ උඳගෙස්
(ඇ) මිෙ ගඅෝරනා සැකසීම
මිෙ ගඅෝරනා ඉදි ඳරා කිරීගම්
3.1
IVවන ගකොයගසේ ෙැක්ගවන ආකෘති ඳත්රඅ ගඅොො
ආකෘතිඅ හා මිෙ ගඅෝරනා
ගගන
ොංසුකරුවන් විසින් මිෙ ගඅෝරනා ඉදි ඳරා
ගල්ඛනඅ
කළ යුතුගේ. ආකෘති ඳත්රගේ  ස්වරඳඅ විකෘති වන
ආකාගගේ  ගවනස් කම් ගනොකළ යුතුගේ. විකල්ඳ
ආකෘති පිළිගනු ගනොෙැගේ. ආකෘති ඳත්රගේ  හිස්ත්ැන්
ගනොතිගබන ගසේ ඉල්ො ඇති විස්ත්ගවලින් හිඩැස්
පිගවිඅ යුතුගේ.
3.2
විකල්ඳ මිෙ ගඅෝරනා සෙකා බෙනු ගනොෙැගේ.
එකම අයිත්මඅක් සහා විකල්ඳ මිෙ ගඅෝරනා
ඉදි ඳරා ගනොකගන ගෙස උඳගෙස් ගෙන අත්ග, ඔවුන්
සතු ඉහෙම ත්ගගකාරී මිෙ ගණන් ඉදි ඳරා කගන
ගෙසය ඉල්ො සිටිනු ෙැගේ.
මිෙ ගණන් හා වට්යම්
4.1
ෙරාත් ඳත්රිකාගේ විගශයට ේෂගකොය ෙක්වා නැති අවස්ථාවෙ
හැගගන්නය අනික් සිඅලුම මිෙ ගඅෝරනා ොංසු
ගල්ඛනවෙ ඒ ඒ අයිත්මඅය ගවන් ගවන් වශයට ගඅන්
සහන් කළ යුතු ගේ.
මිෙ ගඅෝරනාගේ වොංගු කාෙඅ
5.1
ොංසු ඉදි ඳරා කිරීමය දී ඇති අන්තිම දිගනන් ඳසු දින
හැයතුනක් (63) ගත්ක් මිෙ ගඅෝරනා වොංගුව ඳැවතිඅ
යුතු අ. එනම් 2021.04.18 දින ෙක්වා වොංගු විඅ
යුතුඅ.
මිෙ ගඅෝරනාව අරාසන් කිරීගම්
6.1
මිෙ ගඅෝරනාව අතුරු ගල්ඛනඅ කිරීගමන් ගහෝ
ආකෘතිඅ
ගනොමැගකන තීන්ගත්න් ලිවිඅ යුතු අත්ග, ොංසුකරු
ගවනුගවන් අරාසන් කිරීමය නිඅමිත් ඳ දි බෙඅ
ෙබාගෙන ෙෙ පුේගෙඅකු විසින් ොංසුකරු ගවනුගවන්
අරාසන් කළ යුතුඅත්ග ආඅත්න මුද්රාව ත්බා තිබිඅ
යුතුඅ.
(ඈ) මිෙ ගඅෝරනා ඉදි ඳරා කිරීම හා විවෘත් කිරීම
මිෙ ගඅෝරනා ඉදි ඳරා කිරීම
7.1
ොංසුකරු විසින් ඔවුන්ගේ මිෙ ගල්ඛන මුද්රා ත්ැ ක කවග
තුළ බහා විගශයට ේෂ ගකොන්ත්රාරා හදුනාගැමේගම් අාංකඅ
ලිඅා කැවුම්කරුගේ ලිපිනඅය ගගනැවිරා භාගදීම
ගහෝ ත්ැඳැගෙන් එවීම කළ යුතුගේ.
7.2

උඳගෙස් දී ඇති ඳ දි මිෙ ගල්ඛනවෙ මුද්රා ත්බා
ගනොතිබීගමන් හා සෙකුණු ගනොගඅදීගමන් වන

8.

මිෙ ගඅෝරනා ඉදි ඳරා කිරීගම්
අවසාන දිනඅ

8.1

9.

ප්රමාෙ වී ෙැගබන ොංසු

9.1

10.

මිෙ ගඅෝරනා විවෘත් කිරීම

10.1
10.2

11.

12.

14.

15.

නිඅමිත් දිනය හා ගේොවය ඳසුව, ප්රමාෙ වී ෙැගබන
කවග ගහෝ ොංසුවක් ඉහත් ෙැක්ව 8.1 වගන්තිඅ ප්රකාග
කැවුම්කරු විසින් ප්රතික්ගෂේඳ කගනු ෙැගේ.
ෙරාත් ඳත්රිකාගේ නිශයට ්තවත්ව ගඳන්වා දී ඇති ලිපිනගේ දී,
දිනගේ දී
හා සහන් ගේොගේ දී ප්රසිේියගේ 
කැවුම්කරු විසින් මිෙ ගඅෝරනා විවෘත් කගනු ඇත්.
ොංසුකරුගේ නිගඅෝජිත්ගඅකුය එම අවස්ථාවය ඳැමිණ
ත්මන්ගේ ඳැමිණීම සයහන් කළ හැකිගේ.

(ඉ)මිෙ ගඅෝරනා ඇගැයීම හා සාංසන්ෙනඅ කග බැලීම.
11.1 මිෙ ගඅෝරනා ඳරීක්ෂා කිරීගම් දී, ඇගයීගම්දී හා
සාංසන්ෙනඅ කිරීගම් දී කැවුම්කරු ත්ම අභිමත්අ ඳ දි
ත්මන්ගේ මිෙ ගඅෝරනා පිළිබ ඳැහැදිලි කිරීමක්
කගන ගෙස ොංසුකරුගවකුගගන් ඉල්ො සිටිඅ
හැකිගේ. ොංසුකරුගවකු විසින් ත්ම මිෙ ගඅෝරනා
පිළිබව කගන ඳැහැදිලි කිරීම් කැවුම්කරුගේ
ඉල්ලීමය ප්රතිාාග ගනොෙක්වන්ගන් නම් එබදු මිෙ
ගඅෝරනා සෙකා බෙනු ගනොෙැගේ.
11.2 ඳැහැදිලි කිරීම පිළිබ කැවුම්කරුගේ ඉල්ලීම හා ඊය
ෙක්වන ප්රතිාාගඅ ලිිතත්ව විඅ යුතුගේ.
මිෙ ගඅෝරනා ඇගයීම
12.1 සාගානුකූෙව ප්රතිාාග ෙක්වා ඇත්ැයි තීගණඅ කගනු
ෙැබ ඇති මිෙ ගඅෝරනා කැවුම්කරු විසින් ඇගයීමය
ෙක් ගකගර්.
ඳැහැදිලි කිරීම්

මිෙ ගඅෝරනාවක් ඇගයීගම් දී කැවුම්කරු ඳහත්
ෙැක්ගවන කරුණු සෙකා බෙනු ඇත්.
(අ) ඉදි ඳරා කග ඇති මිෙ ගණන්.
(ආ) අාංක ගණිත්මඅ ගෙෝශයට  නිවැගදි කිරීම සහා මිෙ
ගැළපීම.
(ඇ) ෙබාගෙන වට්යම් සහා මිෙ ගැළපීම්.
කවග ගහෝ මිෙ ගඅෝරනාවක්
13.1 කිසිඅම් ොංසුවක් පිළිගැමේමය ගහෝ මිෙ ගණන්
පිළිගැමේමය, ප්රතික්ගෂේඳ කිරීමය
ඉදි ඳරා කළ අඅ සමඟ කිසිදු බැඳීමක් ඇතිකග
ගහෝ සිඅලුම ගඅෝරනා
ගැමේමය ගඳග ොංසු ප්රතික්ගෂේඳ කිරීමය ගහෝ මිෙ
ප්රතික්ගෂේඳකිරීමයකැවුම්කරුගේ
කැවීගම් ක්රිඅාවලිඅ අවොංගු කිරීමය කැවුම්කරුය
බෙඅ
ඕනෑම අවස්ථාවක අයිතිඅ ඇරාගරාඅ.
(ඊ)ගකොන්ත්රාරාතුව ඳැවරීම.
මිෙ ගඅෝරනාවක් පිළිගැමේම
14.1 ොංසුකරුවකු විසින් ඉදි ඳරා කග ඇති, නිකුරා කග
ඇති ගල්ඛන අනුව සාගානුකූෙව ප්රතිාාග ෙක්වා ඇති,
මිෙ ගණන් අතු න් කැවුම්කරු විසින් ගත්ෝගාගනු
ෙැගේ.
පිළිගරා බව ෙැන්වීම
15.1 ගත්ෝගාගනු ෙැ කමිෙ ගඅෝරනාව පිළිගරා බව එහි
වොංගු කාෙඅ ඉකුරාව අාමය ගඳග සාර්ථක ොංසුකරුය
කැවුම්කරු විසින් ලිිතත්ව ෙන්වා අවනු ෙැගේ.
12.2

13.

අස්ථානගත්වීම හා බොගඳොගගොරාතු ගහිත් විවෘත්
කිරීම් සම්බන්ධගඅන් වගකිඅනු ගනො ෙැගේ.
II වන ගකොයගසේ ෙරාත් ඳත්රිකාගේ ගඳන්වා දී ඇති
දිනය හා ගවොවය ගඳග මිෙ ගඅෝරනා කැවුම්කරු
ගවත් ෙැබිඅ යුතුගේ.

II ගකොයස, ෙරාත් ඳත්රිකාව
ොංසුකරුවන්
සහා වන
උඳගෙස්හි
වගන්තිඅය
ගඅොමුව
1.1
මිෙ කැවුම්කරුවන්ගන් : ගල්කම්, කෘෂිකර්ම අමාත්ාාංශයට අ
ලිපිනඅ : “ගගොවිරන මන්දිගඅ”,අාංක 80/ 5, ගරමල්වරාත් ඳටුමග, බරාත්ගමුල්ෙ
4.1

සම්පර්ණ ගෙොට් එකක් සහා මිෙ ගණන් ඉදි ඳරා කළ යුතු අ. ගෙොට් එකක් ගහෝ කිහිඳඅක්
සහා වුව ෙ මිෙ ගණන් ඉදි ඳරා කළ හැකි අ.

5. 1

මිෙ ගණන් 2021. 04. 18 ෙක්වා වොංගු විඅ යුතු අ.

7. 1

මුද්රා ත්බන ෙෙ මිෙ ගණන් ඉදි ඳරා කළ යුතු අ.
(අ) ෙරාත් ඳත්රිකාගේ 8. 1හි සහන් කැවුම්කරුගේ ලිපිනඅය මිෙ ගණන් ගඅොමු කළ යුතු අ.

8.1

(ආ) ගකොන්ත්රාරාතුගේ නම සහ අාංකඅ ඳහත් ඳ දි කවගගේ  වම්ඳස ඉහෙ ගකෙවගර් ඳැහැදිලිව
සහන් කළ යුතු අ;
“කෘෂිකර්ම අමාත්ාාංශයට අය අඅරා ගාරිය අ DPJ ගගොඩනැියල්ගෙහි ඇති භාවිත්ගඅන් ඳසු ඉවරා
කගන භාණ්ඩ, ද්රව හා කාමග ගවන් කිරීම් (partition)සහා මිෙ ගණන් ඉදි ඳරා කිරීම (‘ආ’
කාණ්ඩඅ - (ගෙොට් අාංකඅ/න්)”
MOA/ NCB/ 01/ 2021
මිෙ ගඅෝරනා ඉදි ඳරා කිරීම සහා ලිපිනඅ:
ගල්කම්
කෘෂිකර්ම අමාත්ාාංශයට අ
“ගගොවිරන මන්දිගඅ”,
අාංක 80/ 5, ගරමල්වරාත් ඳටුමග
බරාත්ගමුල්ෙ
ොංසු ඉදි ඳරා කිරීගම් අවසාන දිනඅ හා ගේොව:2021. 02. 12ඳ. ව 2. 00

10. 1

ඳහත් ෙැක්ගවන ස්ථානගේ දී ොංසු විවෘත් ගකගර්.
ප්රසම්ඳාෙන අාංශයට අ, ඳළමු මහෙ,
කෘෂිකර්ම අමාත්ාාංශයට අ
“ගගොවිරන මන්දිගඅ”,
අාංක 80/ 5, ගරමල්වරාත් ඳටුමග
බරාත්ගමුල්ෙ
ොංසු විවෘත් කිරීගම් දිනඅ හා ගේොව:2021. 02. 12ඳ. ව 2. 00

11. 1

ඇමතුම් ගත්ොගතුරු
ගරෂ්ස සහකාග ගල්කම් (ප්රසම්ඳාෙන) - 0112887406

III වන ගකොයස
භාවිත්ගඅන් ඳසු ඉවරා කගනු ෙබන භාණ්ඩ හා ද්රව ෙැයිස්තුව - ‘ආ’ කාණ්ඩඅ
ගෙොට්
අාංකඅ

අන්ත්ර්ගත් භාණ්ඩ, ද්රව හා කාමග ගවන් කිරීම් (Partition)

ඒකකඅ

ප්රමාණඅ

Nos.
Nos.
Nos.

13
3

4. 24 Port Patch panel – Cat 5e, Unshielded

Nos.

12

5. 24 Duplex Port Fiber Patch panel

Nos.

1

6. 4 Duplex Port Fiber Patch panel

Nos.

10

7. Free Stand Enclosure 22U*19’’

Nos.

7

8. Free Stand Enclosure 31U*19’’

Nos.

3

9. Free Stand Enclosure 44U*19’’

Nos.

3

10. IU Cable management Panel

Nos.

37

m

(approximately)
25

LAN &Network System
1. 48*10/100/1000 Access switch
2. 24*10/100/1000 Access switch
3. 24 Port Patch panel – Cat 6, Unshielded

B

11. 200mm*75mm Cable Tray

37

12. 8*10/100/100 +2 SFP Ports L2 Manageable
Switch
13. 24 Port Patch panel – Cat 6 Unshielded (Modular)

Nos.
Nos.

11

14. 1m Patch Leads – Cat 6, Unshielded (Blue/ Red/
Yellow)
15. IU Cable management Panel

Nos.
Nos.

(approximately)
100
11

C

UPS
1. UPS (1 KVA) for switches
2. UPS (5 KVA) for switches
3. UPS (1 KVA) for switches

Nos.
Nos.
Nos.

10
2
10

D

Wi-Fi Network System
1. Wireless Access Point with PoE Injectors
2. Wireless Access Point Manager

Nos.
Nos.

15
1

UTP Cable, Fiber Cables, Cable Ladder
1. 400mm*75mm Cable Ladder

E

2. 1m Patch Leads – Cat 6, Unshielded (Gray/
Orange)
3. 1m Patch Leads – Cat 5e, Unshielded (Gray/
Light)
4. 2m Ply Leads – Cat 6, Unshielded (Blue/ Red/
Yellow)

M
Nos.
Nos.
Nos.

10

(approximately)
40
(approximately)
580
(approximately)
175
(approximately)
575

5. 1m Multimode Fiber Patch Leads (Orange)
6. 4 Pair UTP cable (CAT 6)
7. 6 Core Multi Mode Fiber Cable

F

G

Telephone system & PABX system
1. Supply and Distribution of approved type and
quality recesses mounted 500pair Main
Distribution Frame with enclosure – 50 Krones
mounting plates comprising all other accessories
required complying with relevant BS/IES
standards
2. Multicore Telephone cables

M
M

21
(approximately)
34000
(approximately)
500

Nos.

1

m

(approximately)
500

CCTV / IP Surveillance System
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Fixed IP Box camera (Indoor) (3MP Dome)
Fixed IP Box camera (Outdoor) (3MP Bullet)
4TB HDD
Network Video Recorder
Video management Software
Video wall Decoder optilex 7040
24”LED monitors ASUS VE247H
HDMI cable

9. Optilex 7040 MT (i7) + 24”Monitor
10. Wall mount TV Brackets
11. Operator Workstation
12. 24*10/100/1000+2SFT Ports L3 manageable
Switch
13. Supply and installation of 19’’ cabinets with
lockable glass doors
14. Dedicated Earth – Lighting protection for outdoor
cameras
H

Nos.

Public Addressing System with equipment
1. System Pre- Amplifier
2. Powder Amplifier 2500w, EVAC Compliant
3. BGM Source (with DVD player, FM/AM Tuner)
4. Massage Manager
5. Weekly Timer
6. Microphones
7. Floor Distribution Control Board
8. Rack Unit
9. Supply and installation ceiling Mounted Speakers
of 6W (max) and Metal Ceiling Plates
10. Supply and installation of wall Mounted Speakers
of 6W (max)

Nos.
Nos.

Nos.

42
2
12
1
1
5
5
(approximately)
10
1
5
1

Nos.

1

Nos.

1

Nos.

2

Nos.
Nos.
Nos.
Nos.
Nos.
Nos.
Nos.
Nos.

1
1
1
1
1
1
1
1

Nos.

202

Nos.

20

Nos.
Nos.
Unit
m

11. Volume Controller fail safe 6W
12. Volume Controller fail safe 12W
13. Volume Controller fail safe18W
14. Volume Controller fail safe 24W
15. Volume Controller fail safe 30W
Speaker Wiring (including PVC Insulation)
16. Supply and installation of 1.0mm 2 cable
I

Nos.
Nos.
Nos.
Nos.
Nos.

26
19
8
3
4

m

(approximately)
2500

Master TV Antenna System
1. VHF Antenna
Nos.
2. UHF Antenna
Nos.
3. Master Amplifier
Nos.
4. Power Supply
Nos.
5. Antenna Mast & Monitoring Accessories
Nos.
6. Distribution Amplifiers
Nos.
7. Shielded Co-axial Cable Drawn through PVC
m
Trunking (RG11)
8. 2 Way Splitter (2400 MHz)
Nos.
9. 4 Way Splitter (2400 MHz)
Nos.
10. Wall Outlet TV/ FM/ SAT
Nos.

1
3
1
1
2
3
(approximately)
200
1
3
8

11. RG – 11 crimp type connectors (5 to 2400 MHz)

Nos.

30

12. Free standing enclosure 16u 400 wallmout rack

Nos.

1

13. Outdoor Indoor PVC Trunking (conduits, casings
& all accessories)

IV වන ගකොයස
මිෙ ගඅෝරනා ඉදි ඳරා කිරීගම් ආකෘති ඳත්රඅ
කෘෂිකර්ම අමාත්ාාංශයට අය අඅරා ගාරිය අ DPJ ගගොඩනැියල්ගෙහි ඇති භාවිත්ගඅන් ඳසු ඉවරා කගනු ෙබන
භාණ්ඩ, ද්රව හා කාමග ගවන් කිරීම් (partition) විකිණීම සහා මිෙ ගණන් කැවීම (ආ)
01. අඅදුම්කරුගේ/ ආඅත්නගේ  සම්පර්ණ නම: ......................................................................................
.................................................................................
02. අඅදුම්කරුගේ/ ආඅත්නගේ  ලිපිනඅ: ...............................................................................................
................................................................................................
03. දුගකථන අාංකඅ: ...........................................................
04. අඅදුම්කරුගේ රා.හැ.අාංකඅ:..............................................
ආඅත්නඅක් නම් ලිඅාඳදිාංතව අාංකඅ:.......................................
05. මිෙ ගණන්
ගෙොට් අාංකඅ

ඉදි ඳරා කගන මිෙ
ඉෙක්කමින්

අකු න්

ආඳසු ගගවන ොංසු
ඇඳකග මුෙල්
ත්ැන්ඳරා කගළමි

ආඳසු ගගවන
රු30,000ක මුෙෙ ගගව
මුෙල් කුවිත්ාන්සිගේ 
අාංකඅ

ගෙොට් අාංක B
ගෙොට් අාංක C
ගෙොට් අාංක D
ගෙොට් අාංක E

ඔේ/ නැත්

ගෙොට් අාංක F
ගෙොට් අාංක G
ගෙොට් අාංක H
ගෙොට් අාංක I

ගෙොට් අාංක B සිය I ෙක්වා ඇති භාණ්ඩ III ගකොයගසහි ෙක්වා ඇත්.
(අ) ොංසු ඇඳකග මුෙල් ොංසු ඉදි ඳරා කගන ගෙොට් සහා ගගවා ඊය අොළ මුෙල් කුවිත්ාන්සිගේ  පියඳත්ක් ගම්
සමඟ ඉදි ඳරා කගමි.
(ආ) මාගේ මිෙ ගඅෝරනාව අයි.ටී.වී. උඳ වගන්තිගේ  8. 1හි ස්ථාවගව ෙක්වා ඇති මිෙ ගඅෝරනා එවිඅ යුතු
අවසාන දිනගේ  සිය අයි. ටී. වී. උඳ වගන්තිගේ  5. 1හි ෙක්වා ඇති කාෙඳ ච්ගේෙඅ ෙක්වා වොංගු වන අත්ග, ඊය
මා බැඳී සිටිනු ඇත්. එම කාෙඳ ච්ගේෙඅ අවසන් වීමය ගඳග ඕනෑම අවස්ථාවක ොංසුව පිළිගනු ඇත්.
(ඇ) ගමම මිෙ ගඅෝරනාව සමඟ වන ඔබගේ ගකොන්ත්රාරාතු ප්රොනඅ පිළිබ ෙැනුම්දීම ඇතුළරා ඔබගේ ලිිතත්
පිළිගැමේම අනුව දින 03ක් ඇතුළත් මා සමඟ ියවිසුම්ගත්වන බව මම ෙනිමි.
(ඈ) එගසේ ියවිසුම්ගත් වී දින 07ක් ඇතුළත් අොළ භාණ්ඩ, ද්රව, කාමග ගවන් කිරීම් ගගොඩනැියලි ඳ ශ්රගඅන්
ඉවරා කගගැමේමය මා බැඳී සිටින බව මම ෙනිමි.
(ඈ)

සාගානුකූෙව ඇගයීමය ෙක් කගන ෙෙ, මිෙ ගඅෝරනාව ගහෝ ගවනරා කිසිඅම් මිෙ ගඅෝරනාවක්

පිලිගැමේමය ඔබ බැඳී නැති බව මම ෙනිමි.

................................
දිනඅ

...................................
අරාසන
(ආඅත්නගේ  නිෙ මුද්රාව)

V. ගකොන්ත්රාරාතුගේ ගකොන්ගේසි සහ උඳගෙස්
 භාවිත්ගඅන් ඳසු ඉවරා කගනු ෙබන භාණ්ඩ, ද්රව හා කාමග ගවන් කිරීම් (partition) ගෙවා ඉවරා කිරීම
සහා ඳරීක්ෂා කිරීගමන් ඳසු මිෙ ගණන් ඉදි ඳරා කළ යුතු අ.
 ගමම ඉවරා කගනු ෙබන භාණ්ඩ, ද්රව හා කාමග ගවන් කිරීම් (partition)2021. 02. 03 සහ 05 අන දින
ගෙගකහි ගඳ.ව.

9. 00 සිය ඳ. ව 2. 30 ෙක්වාඅාංක 288, ශ්රී රඅවර්ධනපුග මාවත්, ගාරිය අ ලිපිනගඅහි

පිහිටි DPJ ගගොඩනැඟිල්ගල් දී ඳ ක්ෂා කිරීමය හැකි අ.
 ‘අ’කාණ්ඩඅ සහා ආඳසු ගගවනු ෙබන රු.30,000.00ක ොංසු ඇඳකග මුෙෙ කෘෂිකර්ම අමාත්ාාංශයට ගේ 
ඳළමු මහගෙහි පිහිටි සගප් අාංශයට අ ගවත් ගගවා ෙබා ගරා කුවිත්ාන්සිගේ  පියඳත්ක් මිෙ ගණන් ඉදි ඳරා
කගන අවස්ථාගේ දී අනිවාර්අගඅන්ම අමුණා එවිඅ යුතු අ.
 රඅග්රාහී ල ොංසුකරු ගහෝ ොංසුකරුවන් ගවත් ගකොන්ත්රාරා ප්රොනඅ ලිිතත්ව ෙැනුම් ගෙනු ෙබන අත්ග එම
ලිපිගඅහි සහන් දින සිය දින 03ක් ඇතුළත් ියවිසුම්ගත්වීමය කයයුතු කළ යුතු ගේ.
 රඅග්රාහී ල ොංසුකරු ගහෝ ොංසුකරුවන් ගවත් ගකොන්ත්රාරා ප්රොනඅ ලිිතත්ව ෙැනුම් දී දින 03ක් ඇතුළත් ොංසු
සහා ඉදි ඳරා කගන ෙෙ මුෙෙ, කෘෂිකර්ම අමාත්ාාංශයට ගේ  ඳළමු මහගල් පිහිටි සගප් අාංශයට අ ගවත් ගගවා
ෙබා ගෙන ෙදුඳත් ගරෂ්ස සහකාග ගල්කම් (ප්රසම්ඳාෙන) ගවත් ෙබා දීගමන් අනතුරුව දින 07ක් ඇතුළත්
අොළ භාණ්ඩ, ද්රව හා ගෙවා ඉවරා කග ගනු ෙබන කාමග ගවන් කිරීම් (Partition) භූමිගඅන් ඉවරා
කගගත් යුතු අ.
 භාණ්ඩ, ද්රව හා කාමග ගවන් කිරීම් (partition)භූමිගඅන් ඉවරා කග ගන්නා පිළිගවෙ තීගණඅ කිරීම
ගල්කම්, කෘෂිකර්ම අමාත්ාාංශයට අ සතු ගේ.
 ොංසුව ප්රොනඅ කග ඇති ොංසුකරු/ ොංසුකරුවන් විසින් මිෙ ගණන් ඉදි ඳරා කගන ෙෙ සිඅලුමභාණ්ඩ,
ද්රව හා කාමග ගවන් කිරීම් (partition) කාර්අාෙ භූමිගඅන් ඉවරා කග ගත් යුතු අත්ග ගකොයසක් ඳමණක්
ඉවරා කග ගැමේමය අවසග ගෙනු ගනොෙැගේ.
 ොංසුකරු ගහෝ ඔහුගේ ගසේවකයින්ගේ ගනොසැෙකිළිමරාකම මත් ගගොඩනැඟිල්ගල් ගේඳෙවෙය සිදුවන
හානිඅ ොංසුකරුගගන් අඅකග ගැමේගම් අයිතිඅ ගල්කම්, කෘෂිකර්ම අමාත්ාාංශයට අ සතු ගේ.
 ොංසුකරු ගහෝ ඔහුගේ ගසේවකයින් හය ගහෝ ඉවරා කග ගන්නා භාණ්ඩ, ද්රව හා කාමග ගවන් කිරීම්
(partition) සහා ගහෝ සිදුවන අොභහානි පිළිබ කෘෂිකර්ම අමාත්ාාංශයට අ වගකිඅනු ගනොෙැගේ.
 ගමහි සහන් ගෙොට් අතු න් ඕනෑම අවස්ථාවක ඕනෑම ගෙොට් එකක් ගහෝ කිහිඳඅක් ගමම ොංසුගවන්
ඉවරා කිරීගම් අයිතිඅ ගල්කම්, කෘෂිකර්ම අමාත්ාාංශයට අ සතු ගේ.
 කාර්අාලීඅ ගේොවන් තුළ භාණ්ඩ, ද්රව හා කාමග ගවන් කිරීම් (partition) ඉවරා කිරීම සිදුකළ යුතු අත්ග
එම කාර්අඅ සහා ගඅොෙවනු ෙබන ගසේවකයින් අොළ කාෙඅ තුළ දී ත්ම රාතික හැඳුනුම්ඳත්රඅ ඔවුන්ගේ
සන්ත්කගේ  ත්බා ගත් යුතු ගේ.

