
2021 ලර්ය වඳශළ වලෂඳව ොෂ මි වෆඳහුම් ක්රමය යතව  භළණ්ඩ, වවේලළ වශ ලෆඩ ව ොන්ත්රළ  

වෆ යීම වලනුවලන් වෆ යුම් රුලන්/ව ොන්ත්රළ  රුලන් යායළ ංචි ක රීමම 

 
 ෘෂි ර්ම අමළත්ළචිය 

 
අයදුම් රුලන් වඳශළ උ වෙවහ වශ ව ොන්වේසි 

 
2021ලර්ය වඳශළ  ෘෂි ර්ම අමළත්ළචිය වලත් වලෂඳ  මි වෆෙෆහුම් ක්රමය  Shopping Method) 

යතව  භළණ්ඩ, ලෆඩ ශළ වවේලළ වෆ යීම වලනුවලන් වෆ යුම් රුලන්/ ව ොන්ත්රළ  රුලන් යායළ ංචි ක 

රීමම වඳශළ අයදුම්   වශ ඊත අෙළ යායරීයවියා, 2020.12.22 ංන සිත 2021.01.12 ංන ෙක්ලළ 

 ළර්යළලීය ංනල ව .ල. 9.00 සිත  .ල. 4.15 ෙක්ලළ  ෘෂි ර්ම අමළත්ළචිව් රවම් ළෙන අචිය 

වලතින් ෙ නෆත්වශො   ෘෂි ර්ම අමළත්ළචිව්  ව වලඅඩ අඩවිය ලන www.agrimin.gov.lk ශරශළ ෙ 

බළගත්  ර ගෆනීවම් ශෆරීයළල ඇත්. 

 

වමවිතම  වලෆරං වත්ොරතුරු  මණක් ව යන වව අයදුම් රුලන්වගන් ඉල්ළ සිටිනු ෆවඅඩ. ව යළ 

ඇති  ලර වශෝ වත්ොරතුරක් වළලෙ බලත වශෝ  ලර වශෝ ලෆෙග  වත්ොරතුරක් බළීමවමන් ලෆෂී 

සිටින බලත ව නී යන්වන් නම් එලෆ ව අයදුම් රුලකු යායළ ංචි ක වීම වඳශළ සුදුසු ම් වනොබනු ඇත්. 

අවම්පූර්ණ වශෝ අ ෆශෆංළි අයදුම්   රතික්වේ   රනු ෆවඅඩ. 

 
01. අයදුම් ත් වමඟ අමුණළ එවිය යුතු යාපිවල්ඛන 
i. නීතිඥලරවයකු/වනොත්ළරිවහලරවයකු වශෝ වළමෙළන වි වහචය ළරලරවයකු විසින් වත් බලත 

වශති   රන ෙ ලළ ළරය යායළ ංචි ක රීමවම් වශති ව් පිත ත්ක්/වමළගම් යායළ ංචි ක රීමවම් 

වශති ව් පිත ත්ක්  ඉශත් යාපිවල්ඛනලත අෙළෂල 2021.01.01 ංනත ලචිගු ලන වවේ 

යායළ ංචි ක වනොමෆති ලළ ළර වම් වඳශළ ඉල්ම්ම් රීමමත සුදුසු ම් වනොබයි). 

ii. වෆ යුම් රු වශෝ ඔහුවේ රධාළ වයළ  වහ ළෙ යළ වනොලන අලවහාළල  ීම වෆ යුම් රු වශෝ 

ඔහුවේ රධාළ වයළ බය   වවයෝිතත් වශෝ වබෙළශරින්නළ ලන බලත  වහ ළෙ යළ විසින් යාිතත්ල 

වශති   ෂ යුතු ය. 

iii. සිවිල් ඉංරීමම් ලෆඩ වඳශළ ඉල්ම්ම්  රන ව ොන්ත්රළ  රුලන් ඉංරීමම්  ර්මළන්ත් වචිලර්ධාන 

අධි ළරිව්  CIDA) කුමන විවේෂිත්  ළණ්ඩයක්/වරේණියකයක් යතව  අලවන් ලරත  2021.01.01 

ංනත ලචිගු ලන වවේ) යායළ ංචි ක වී ඇති ෙ යන්න ත්ශවුරු රීමම වඳශළ එම වශති ව් පිත ත්ක් 

ඇමිණියකය යුතු ය. 

iv. යායළ ංචි ක වීම වඳශළ අයිත්ම ගළවහතු වගලන ෙ මුෙල් කුවිත්ළන්සිව් මුල් පිත ත් අ වලළර්යවයන් 

ම ඇමිණියකය යුතුය. 

v. ලෆට් වඳශළ යායළ ංචි ක වී ඇති අයදුම් රුලන් විසින් ලෆට් වශති ව් පිත ත්ක් ඇමිණියකය යුතු ය. 

ත්ලෙ, ලෆට් වඳශළ යායළ ංචි ක වී වනොමෆති නම් ඒ වම්බන්ධාවයන් වේශීය ආෙළයම් ව ොමවළරිවහ 

ජනරළල් වලතින් බළ ග  යාපියක් ඇමිණියකය යුතු ය. 

vi. විධිම   රිං වම්පූර්ණ  රන ෙ අයදුම්   අල සියම් වල්ඛන වමඟ  ශත් වඳශන් යාපිනයත 

2021.01.12 ංන වශෝ ඊත ව ර ෆවබන  රිං යායළ ංචි ක ත්ෆ වන් වයොමු ෂ යුතුය. 



අයදුම් රුලන් විසින් අයදුම් ත්ර බශළන  ලරව් ලම් ව ඉශෂ ව ෂලවර් “වෆ යුම් රුලන් 

යායළ ංචි ක රීමම - 2021” යනුවලන් වඳශන්  ෂ යුතුය. 

 

යාපිනය:  වජහස වශ ළර වල් ම්  රවම් ළෙන) 

   ෘෂි ර්ම අමළත්ළචිය, 

  වගොවිජන මන්ංරය, 

  80/5, රජමල්ල ත්  ටුමග, 

  බ ත්රමුල්. 

02. අයදුම් රුලන් වඳශළ ලන ව ොදු උ වෙවහ වශ ව ොන්වේසි 

i.  රුණළ ර අයදුම් රුත අෙළෂ වනොලන  ලර වශෝ අයිත්මයක් ඉංරිවයන් “අෙළෂ වනොවේ” 

යන්න වඳශන්  රන්න. 

ii. යායළ ංචි ක රීමවමන්  සුල යම් වමළගම /ආයත්නය  ත්ෆ ෆල් යාපිනවයහි යම් වචිවෝධානයක් 

වශෝ වලනවක් සිදු වුලවශො , එම ඉල්ලීම වෂ ළ බනු බනුව් එම ඉල්ලීම වමඟ එී 

වචිවෝධානයත වම්බන්ධා අෙළෂ වමළගම/ආයත්නය මඟින්  වකු   රන ෙ වචිවෝධිත් 

වශති වයහි වත් පිත ත්ක් ඉංරි   රීමවමන්  මණියක. 

iii. යායළ ංචි ක රීමවමන්  සුල  ලර  රුණක් යතව  වශෝ අයිත්ම රීසිදු වලනවක් සිදු ෂ 

වනොශෆරී බල ශළ අයිත්ම අත්ර මළරු රීමම් ෙ සිදු වනො රන බල ව න්න. 

iv. අයදුම් රුවේ යම් රමළෙ වෙෝයක් වශෝ අනලධාළනය වම්බන්ධාවයන්  ෘෂි ර්ම අමළත්ළචිය 

ලගීම භළර ගනු වනොෆවඅඩ. 

v. එක් අයිත්මයක් වඳශළ, යායළ ංචි ක රීමවම් ගළවහතු ලවයන් රු. 1,000.00  රුපියල් ෙශවයි) 

ආ සු වනොවගලන ගළවහතුලක් අය  රනු ෆවඅඩ. එක් අයදුම් රු වලකුත අයිත්ම රීහි යක් 

වඳශළ ඉල්ම්ම්  ෂ ශෆ . අයිත්ම යායළ ංචි ක රීමවම් ගළවහතු 2020.12.22 ංන සිත 2021.01.12 

ංන ෙක්ලළ  ළර්යළලීය ංනල ව .ල. 9.00 සිත  .ල. 2.30 ෙක්ලළ  ෘෂි ර්ම අමළත්ළචිව් 

වරප් අචිය වලත් වගවීමත ශෆරීයළල ඇත්. 

vi. 2021 ලර්ය වඳශළ වෆ යුම් රුලන් යායළ ංචි ක රීමමත අෙළෂ ලෆඩිදුර වත්ොරතුරු අල 

වුලවශො   ශත් වඳශන්  වධාළම අමත්න්න   ළර්යළ වේළලන් තුෂ  මණියක).  

වජහස වශ ළර වල් ම්  රවම් ළෙන) -  ෘෂි ර්ම අමළත්ළචිය 

දුර ත්න අචි  - 011 2887406 / 011 2034329 

011 2034300         ංගුල - 4529 

සෆක්වහ - 0112887406 

 

vii. රජව් රවම් ළෙන මළර්වගෝ වේ වචිග්රශය 2006  භළණ්ඩ වශ ලෆඩ) අචි  8.11.5 ‘ඇ’ ෙරන 

ලගන්තිව් උ වෙවහ ර ළරල, ව ොන්වේසි  ෆශෆරශෆර ඇති/ අවළධු වල්ඛනගත් 

වෆ යුම් රුලන්/ ව ොන්ත්රළ  රුලන්වේ ෆයිවහතුවලහි නම් වඳශන් වෆ යුම් රුලන්/ 

ව ොන්ත්රළ  රුලන්ත යායළ ංචි ක වීම වඳශළ අලවර වනොෆවඅඩ. 

viii. මි ගණන් ඉංරි    ෂ  සු වෆ යීම් වඳශළ අල  රිං වත්ොග ත්බළ ගෆනීම වෆ යුම් රු/ 

ව ොන්ත්රළ  රු විසින්  ෂ යුතු අත්ර,  ෘෂි ර්ම අමළත්ළචිය යතව , යායළ ංචි ක ලන 



අලවහාළවේීම අලම ලවයන් එක් මව  ණය  ශසු ම් වෆ යීමත සියම් වෆ යුම් රුලන්/ 

ව ොන්ත්රළ  රුලන් වහලයචික්රීයල ම එ ඟලනු ඇත්ෆයි අවප්ක්ළ ව වර්. 

ix. වළමළනවයන් යායළ ංචි ක ව වෆ යුම් රුලන්වගන්/ ව ොන්ත්රළ  රුලන්වගන් චිසු/මි 

ගණන්  ෆඳලනු ෆවඅඩ. එවවේ වුල ෙ අල අලවහාළලන්හිීම වත්ෝරළග  ීමමිත් වෆ යුම් රුලන්/ 

ව ොන්ත්රළ  රුලන් වලතින් වශෝ වලන  වෆ යුම් රුලන්/ ව ොන්ත්රළ  රුලන් වලතින් 

චිසු/මි ගණන්  ෆඳවීවම් වම්පූර්ණ අයිතිය  ෘෂි ර්ම අමළත්ළචිය වතු වේ. 

x. වල් ම්,  ෘෂි ර්ම අමළත්ළචිය විසින් ඉංරි    රනු බන  මිටුලක් විසින් සියම් 

අයදුම්   වෂ ළ බන අත්ර, අල සුදුසු ම් වුරරන ෙ අයදුම් රුලන්  මණක් යායළ ංචි ක 

ව වර්. අල සුදුසු ම් වතුටුෙළය  වව වම්පූර්ණව ොත වනොමෆති වශ රමළෙ වී ෆවබන 

අයදුම්   රතික්වේ   රනු ෆවඅඩ. 

xi. මි ගණන් ඉල්ළ සිටි අලවහාළල  ලළර 3ක් තුෂ මි ගණන් ඉංරි   රීමමත ශළ මි ගණන් 

බළ ීමමත වනොශෆරී බල  “No Quote”) ෙෆන්වීම වශෝ ඇණවුමක්  වයමිත් වේළලත 

ක්රියළ ම   ෂ වනොශෆරී වශෝ ඉල්ළ සිටි අලවහාළල   වයෆං ඉංරි   රීමමත අව ොවශොව  

ලන වශෝ වෆ යුම්, පිරිවිත්රයන්ත අනුකූ වනොලන වශෝ අනුමත්  වයෆංයත වලනවහ වෆ යුම් 

ඉංරි    රන වශෝ වෆ යුම් රුවේ/ ව ොන්ත්රළ  රුවේ යායළ ංචි කය ෙෆනුම් ීමමරීන් වත්ොරල 

අලචිගු  රනු ඇත්. 

xii. 2021 ලර්යත වෆ යුම් රුලන් යායළ ංචි ක රීමම වම්බන්ධාල අලවන් තීරණය ගෆනීවම් අයිතිය 

වල් ම්,  ෘෂි ර්ම අමළත්ළචිය වතු වේ. 

වල් ම් 

 ෘෂි ර්ම අමළත්ළචිය 

 ෘෂි ර්ම අමළත්ළචිය 

 “වගොවිජන මන්ංරය” 

80/5, 

රජමල්ල ත්  ළර,  

බ ත්රමුල්. 

 

2020 වෙවෆම්බර් මව 22 ලන ංන  

 
 


