
 

 

 

 

 

 

 

 

කෘෂිකර්ම අමත්ාංශයට අය අඅරා ගරිය අ DPJ 

ගගොඩනියල්ගෙහි ඇති භවිත්ගඅන් ඳසු ඉවරා කගනු ෙබන 

ඳ ගණක උඳාංග සහ අගනකුරා ත්ක්ෂණිකක ගමවේ 
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I වන ගකොයස 

ොංසුකරුවන් සහ උඳගෙස (අයි.ටී.වී) 

අ: ගඳොදු කරුණු 

(අ) සමන 

1 මිෙ ගඅෝරනගේ 
විෂඅ ඳථඅ 

1.1 ගරිය අ DPJ ගගොඩනියල්ගල් භවිත්ගඅන් ඉවරා කගනු 

ෙබන ඳ ගණක උඳාංග සහ ත්ක්ෂණිකක ගමවේ ගෙව 
නවත් ගගොවිරන මන්දිගඅ ගවත් රැගගන ඒම සහ ෙරාත් 
ඳත්රිකගේ න් කග ඇති කවු්කරු විසින් මිෙ ගණන් 
ඉදි ඳරා කගන ගෙස ඉල්ෙ සිටිනු ෙගේ.  

(ආ) අන්ත්ර්ගත් ගල්ඛන 
2. අන්ත්ර්ගත් ගල්ඛන 2.1    ඳහත් ෙක්ගවන ේ ගල්ඛනවෙය අඅරා ගේ. 

I   වන ගකොයස:ොංසුකරුවන්ය උඳගෙස 
IIවන ගකොයස: ෙරාත් ඳත්රිකව 
III වන ගකොයස: මිෙ සගාංශයට අ ඉදි ඳරා කිරීග් ආකෘති 

ඳත්රඅ 

IV වන ගකොයස:ගකොන්ගේසි සහ උඳගෙස 
(ඇ) මිෙ ගඅෝරන සකසීම 

3. මිෙ ගඅෝරන 
ඉදි ඳරා කිරීග් 
ආකෘතිඅ හ මිෙ 
ගඅෝරන ගල්ඛනඅ 

3.1 III වන ගකොයගසේ මිෙ සගාංශයට  ඳත්රිකව ගඅොෙ ගගන 
ොංසුකරුවන් විසින් මිෙ ගඅෝරන ඉදි ඳරා කළ යුතුගේ. 
ආකෘති ඳත්රගේ  සවරඳඅ විකෘති වන ආකගගේ  ගවනස ක් 
ගනොකළ යුතුගේ. විකල්ඳ ආකෘති පිළිගනු ගනොෙගේ. 
ආකෘති ඳත්රගේ  හිසත්න් ගනොතිගබන ගසේ ඉල්ෙ ඇති 
විසත්ගවලින් හිඩස පිගවිඅ යුතුගේ. 

3.2 විකල්ඳ මිෙ ගඅෝරන සෙක බෙනු ගනොෙගේ. එකම 
අයිත්මඅක් සහ විකල්ඳ මිෙ ගඅෝරන ඉදි ඳරා ගනොකගන 
ගෙස උඳගෙස ගෙන අත්ග, ඔවුන් සතු ඉහෙම ත්ගගකරී මිෙ 
ගණන් ඉදි ඳරා කගන ගෙසය ඉල්ෙ සිටිනු ෙගේ. 

4. මිෙ ගණන් හ 
වට්ය් 

4.1 ෙරාත් ඳත්රිකගේ විගශයට ේෂගකොය ෙක්ව නති අවසථවෙ 
හගගන්නය අනික් සිඅලුම මිෙ ගඅෝරන ොංසු ගල්ඛනවෙ ඒ 
ඒ අයිත්මඅය ගවන් ගවන් වශයට ගඅන් සහන් කළ යුතු ගේ. 

5. මිෙ ගඅෝරනගේ 
වොංගු කෙඅ 

5.1 ොංසු ඉදි ඳරා කිරීමය දී ඇති අවසන් දිගනන් ඳසු දින 
හයතුනක් (63) ගත්ක් මිෙ ගඅෝරන වොංගුව ඳවතිඅ යුතු 
අ. එන් 2021.04.29 දින ෙක්ව වොංගු විඅ යුතුඅ. 

6. මිෙ ගඅෝරනව 
අරාසන් කිරීග් 
ආකෘතිඅ 

6.1 මිෙ ගඅෝරනව අතුරු ගල්ඛනඅ කිරීගමන් ගහෝ 
ගනොමගකන තීන්ගත්න් ලිවිඅ යුතු අත්ග, ොංසුකරු 
ගවනුගවන් අරාසන් කිරීමය නිඅමිත් ඳ දි බෙඅ ෙබගෙන 
ෙෙ පුේගෙඅකු විසින් ොංසුකරු ගවනුගවන් අරාසන් කළ යුතු 
අත්ග ආඅත්න මුද්රව ත්බ තිබිඅ යුතුඅ. 

(ඈ) මිෙ ගඅෝරන ඉදි ඳරා කිරීම හ විවෘත් කිරීම 

7. මිෙ ගඅෝරන 
ඉදි ඳරා කිරීම 

7.1 ොංසුකරු විසින් ඔවුන්ගේ මිෙ ගල්ඛන මුද්ර ත්බ කවග තුළ 
බහ විගශයට ේෂ ගකොන්ත්රරා හදුනගමේග් අාංකඅ ලිඅ    
කවු්කරුගේ ලිපිනඅය ගගනවිරා භගදීම ගහෝ 
ත්ඳගෙන් එවීම කළ යුතුගේ. 

7.2 උඳගෙස දී ඇති ඳ දි මිෙ ගල්ඛනවෙ මුද්ර ත්බ 
ගනොතිබීගමන් හ සෙකුණු ගනොගඅදීගමන් වන 
අසථනගත්වීම හ බෙගඳොගගොරාතු ගහිත් විවෘත් කිරී් 
ස්බන්ධගඅන් වගකිඅනු ගනො ෙගේ. 
 

8. මිෙ ගඅෝරන 
ඉදි ඳරා කිරීග් 
අවසන දිනඅ 

8.1 II වන ගකොයගසේ ෙරාත් ඳත්රිකගේ ගඳන්ව දී ඇති දිනය හ 

ගවෙවය ගඳග මිෙ ගඅෝරන කවු්කරු ගවත් ෙබිඅ 
යුතුගේ. 
 



 
9. 

 
ප්රමෙ වී ෙගබන 
ොංසු 

 
9.1 

 
නිඅමිත් දිනය හ ගේෙවය ඳසුව, ප්රමෙ වී ෙගබන කවග 
ගහෝ ොංසුවක් ඉහත් ෙක්ව 8.1 වගන්තිඅ ප්රකග කවු්කරු 
විසින් ප්රතික්ගෂේඳ කගනු ෙගේ. 

10. මිෙ ගඅෝරන විවෘත් 
කිරීම 

10.1 ෙරාත් ඳත්රිකගේ නිශයට තවත්ව ගඳන්ව දී ඇති ලිපිනගේ දී, 
දිනගේ දී  හ සහන් ගේෙගේ දී ප්රසිේියගේ  කවු්කරු 
විසින් මිෙ ගඅෝරන විවෘත් කගනු ඇත්. 

10.2 ොංසුකරුගේ නිගඅෝජිත්ගඅකුය එම අවසථවය ඳමිණ 
ත්මන්ගේ ඳමිණීම සයහන් කළ හකිගේ. 

(ඉ)මිෙ ගඅෝරන ඇගයීම හ සාංසන්ෙනඅ කග බලීම. 

11. ඳහදිලි කිරී් 11.1 මිෙ ගඅෝරන ඳරීක්ෂ කිරීග් දී, ඇගයීග්දී හ සාංසන්ෙනඅ 
කිරීග් දී කවු්කරු ත්ම අභිමත්අ ඳ දි ත්මන්ගේ මිෙ 
ගඅෝරන පිළිබ ඳහදිලි කිරීමක් කගන ගෙස 
ොංසුකරුගවකුගගන් ඉල්ෙ සිටිඅ හකිගේ. ොංසුකරුගවකු 
විසින් ත්ම මිෙ ගඅෝරන පිළිබව කගන ඳහදිලි කිරී් 
කවු්කරුගේ ඉල්ලීමය ප්රතිාග  ගනොෙක්වන්ගන් න් 
එබදු මිෙ ගඅෝරන සෙක බෙනු ගනොෙගේ. 

11.2 ඳහදිලි කිරීම පිළිබ කවු්කරුගේ ඉල්ලීම හ ඊය 
ෙක්වන ප්රතිාගඅ ලිිතත්ව විඅ යුතුගේ. 

12. මිෙ ගඅෝරන 
ඇගයීම 

12.1 සගනුකූෙව ප්රතිාග ෙක්ව ඇත්යි තීගණඅ කගනු ෙබ ඇති 
මිෙ ගඅෝරන කවු්කරු විසින් ඇගයීමය ෙක් ගකගර්. 

12.2 මිෙ ගඅෝරනවක් ඇගයීග් දී  කවු්කරු ඳහත් ෙක්ගවන 
කරුණු සෙක බෙනු ඇත්. 
(අ) ඉදි ඳරා කග ඇති මිෙ ගණන්. 
(ආ) අාංක ගණිකත්මඅ ගෙෝෂ නිවගදි කිරීම සහ මිෙ ගළපීම. 
(ඇ) ෙබගෙන වට්ය් සහ මිෙ ගළපී්. 

13. කවග ගහෝ මිෙ 
ගඅෝරනවක්        
පිළිගමේමය, 
ප්රතික්ගෂේඳ කිරීමය 
ගහෝ සිඅලුම 
ගඅෝරන ප්රතික්ගෂේඳ 
කිරීමය 
කවු්කරුගේ 
බෙඅ 

13.1 
 

කිසිඅ් ොංසුවක් පිළිගමේමය ගහෝ මිෙ ගණන් ඉදි ඳරා කළ 
අඅ සමඟ කිසිදු බඳීමක් ඇතිකග ගමේමය ගඳග ොංසු 
ප්රතික්ගෂේඳ කිරීමය ගහෝ මිෙ කවීග් ක්රිඅවලිඅ අවොංගු 
කිරීමය කවු්කරුය ඕන්ම අවසථවක අයිතිඅ ඇරාගරාඅ. 

(ඊ)ගකොන්ත්රරාතුව ඳවරීම. 

14. මිෙ ගඅෝරනවක් 
පිළිගමේම 

14.1 ොංසුකරුවකු විසින් ඉදි ඳරා කග ඇති, නිකුරා කග ඇති 
ගල්ඛන අනුව සගනුකූෙව ප්රතිාග ෙක්ව ඇති, මිෙ ගණන් 
අතු න් කවු්කරු විසින් ගත්ෝගගනු ෙගේ. 

15. පිළිගරා බව ෙන්වීම 15.1 ගත්ෝගගනු ෙබ මිෙ ගඅෝරනව පිළිගරා බව එහි වොංගු 
කෙඅ ඉකුරාව අමය ගඳග සර්ථක ොංසුකරුය කවු්කරු 
විසින් ලිිතත්ව ෙන්ව අවනු ෙගේ. 

 

 

 

 

 

 



II ගකොයස, ෙරාත් ඳත්රිකව 

ොංසුකරුවන් 
සහ වන 
උඳගෙසහි 
වගන්තිඅය 
ගඅොමුව 

 

1.1 
 
 
 

මිෙ කවු්කරු වන්ගන්: ගල්ක්, කෘෂිකර්ම අමත්ාංශයට අ 
 
ලිපිනඅ: “ගගොවිරන මන්දිගඅ”,අාංක 80/ 5,  ගරමල්වරාත් ඳටුමග, බරාත්ගමුල්ෙ 

 

4.1 ස්පර්ණ ඳ ගණක උඳාංග සහ ත්ක්ෂණිකක ගමවේ ගත්ොගඅම ගෙව නවත් ගගොවිරන 
මන්දිගඅ ගවත් රැගගන ඒම සහ මිෙ ගණන් ඉදි ඳරා කළ යුතු අ. 
 

 
5. 1 

 
මිෙ ගණන් 2021. 04. 29 ෙක්ව වොංගු විඅ යුතු අ.  
 

7. 1 
 

මුද්ර ත්බන ෙෙ මිෙ ගණන් ඉදි ඳරා කළ යුතු අ. 
(අ) ෙරාත් ඳත්රිකගේ 8. 1හි සහන් කවු්කරුගේ ලිපිනඅය මිෙ ගණන් ගඅොමු කළ යුතු අ. 
 
(ආ) ගකොන්ත්රරාතුගේ නම සහ අාංකඅ ඳහත් ඳ දි  කවගගේ  ව්ඳස ඉහළ ගකළවගර් ඳහදිළිව 

සහන් කළ යුතු අ; 
 
“ගරිය අ DPJ ගගොඩනියල්ගෙහි ඇති භවිත්ගඅන් ඳසු ඉවරා කගන ඳ ගණක උඳාංග සහ 
ත්ක්ෂණිකක ගමවේ ගෙව නවත් ගගොවිරන මන්දිගඅ ගවත් රැගගන ඒම සහ මිෙ ගණන් 
ඉදි ඳරා කිරීම” 
 
MOA/ Shopping/ 02/ 2021 

8.1 මිෙ ගඅෝරන ඉදි ඳරා කිරීම සහ ලිපිනඅ: 
 
ගල්ක් 
කෘෂිකර්ම අමත්ාංශයට අ 
“ගගොවිරන මන්දිගඅ”, 
අාංක 80/ 5,  ගරමල්වරාත් ඳටුමග, 
බරාත්ගමුල්ෙ 
 
ොංසු ඉදි ඳරා කිරීග් අවසන දිනඅ හ ගේෙව:2021. 02. 25 ඳ. ව 2. 00 

 
10. 1 ඳහත් ෙක්ගවන සථනගේ දී ොංසු විවෘත් ගකගර්. 

 
ප්රස්ඳෙන අාංශයට අ, ඳළමු මහෙ, 
කෘෂිකර්ම අමත්ාංශයට අ 
“ගගොවිරන මන්දිගඅ”, 
අාංක 80/ 5,  ගරමල්වරාත් ඳටුමග, 
බරාත්ගමුල්ෙ 
 
ොංසු විවෘත් කිරීග් දිනඅ හ ගේෙව:2021. 02. 25 ඳ. ව 2. 00 

 
11. 1 
 

ඇමතු් ගත්ොගතුරු 
ගරෂස සහකග ගල්ක් (ප්රස්ඳෙන) – 0112887406 

 

 

 

 



IIIවන ගකොයස 
 

මිෙ සගාංශයට අ ඉදි ඳරා කිරීග් ආකෘති ඳත්රඅ 
 

කෘෂිකර්ම අමත්ාංශයට අය අඅරා ගරිය අ DPJ ගගොඩනියල්ගෙහි ඇති භවිත්ගඅන් ඳසු ඉවරා කගනු ෙබන 
ඳ ගණක උඳාංග සහ ත්ක්ෂණිකක ගමවේ ගෙව නවත් ගගොවිරන මන්දිගඅ ගවත් රැගගන ඒම සහ මිෙ 

ගණන් කවීම. 
 

01. ආඅත්නගේ  ස්පර්ණ නම: .................................................................................... 

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

 

02. ආඅත්නගේ  ලිපිනඅ: ............................................................................................... 

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

 

03. දුගකථන අාංකඅ සහ ෆක්ස අාංකඅ : ...........................................................   
 

04. ආඅත්නගේ  ලිඅඳදිාංතව අාංකඅ:....................................... 
 

05. මිෙ ගණන් 

භණ්ඩ ගත්ොගඅ ඉදි ඳරා කගන මිෙ රු. 50, 000. 00ක ොංසු 
සුගක්ෂණඅ ගගවන ෙෙ 
කුවිත්න්සිගේ  අාංකඅ ඉෙක්කමින් අකු න් 

ඳ ගණක උඳාංග සහ 
ත්ක්ෂණිකක ගමවේ 
ගෙව ගගොවිරන 
මන්දිගඅ ගවත් රැගගන 
ඒම 

   

 

 

(අ) මගේ මිෙ ගඅෝරනව අයි.ටී.වී. උඳ වගන්තිගේ  8. 1හි සථවගව ෙක්ව ඇති මිෙ ගඅෝරන එවිඅ යුතු 

අවසන දිනගේ  සිය අයි. ටී. වී. උඳ වගන්තිගේ  5. 1හි ෙක්ව ඇති කෙඳ ච්ගේෙඅ ෙක්ව වොංගු වන අත්ග, ඊය 

ම බඳී සිටිනු ඇත්. එම කෙඳ ච්ගේෙඅ අවසන් වීමය ගඳග ඕන්ම අවසථවක ොංසුව පිළිගනු ඇත්. 

(ආ) ගමම මිෙ ගඅෝරනව සමඟ වන ඔබගේ ගකොන්ත්රරාතු ප්රෙනඅ පිළිබ ෙනු්දීම ඇතුළරා ඔබගේ ලිිතත් 

පිළිගමේම අනුව දින 03ක් ඇතුළත් ම සමඟ ියවිසු්ගත්වන බව මම ෙනිමි. 

(ඇ) එගසේ ියවිසු්ගත් වී දින 10ක් ඇතුළත් අෙළ ඳ ගණක උඳාංග සහ ත්ක්ෂණිකක ගමවේ සිඅල්ෙම 

ගගොඩනියලි ඳ ශ්රගඅන් ඉවරා කග නවත් ගගොවිරන මන්දිගඅ ගවත් සුඳරීක්ෂකරීව රැගගන ඒමය ම බඳී 

සිටින බව මම ෙනිමි. 

(ඈ) මගේ ගහෝ මගේ අයරා ගසේවකයින්ගේ ගනොසෙකිළිමරාකම මත් ගෙව රැගගන ඒමය නිඅමිත් භණ්ඩ 

ගහෝ ද්රවවෙය ගහෝ ගගොඩනඟිල්ගල් ගේඳෙවෙය ගහෝ සිදුවන හනිඅ ම ගවතින් අඅකග ගමේම 

ස්බන්ධගඅන් මගේ විරුේධරාවඅක් ගනොමති බව ප්රකශයට  කග සිටිමි. 

(ඈ)සගනුකූෙව ඇගයීමය ෙක් කගන ෙෙ, මිෙ ගඅෝරනව ගහෝ ගවනරා කිසිඅ් මිෙ ගඅෝරනවක් 

පිලිගමේමය ඔබ බඳී නති බව මම ෙනිමි. 

 

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

දිනඅ         අරාසන 

                                                                       (ආඅත්නගේ  නිෙ මුද්රව) 

 

 

 



IV වන ගකොයස 

ගකොන්ත්රරාතුගේ ගකොන්ගේසි සහ උඳගෙස 

 DPJ ගගොඩනඟිල්ගල් ඇති ගෙව රැගගන ඒමය නිඅමිත් සිඅලුම ඳ ගණක උඳාංග සහ ත්ක්ෂණිකක 

ගමවේ ෙ සුන්බුන් ෙ එම ගගොඩනඟිලි ඳ ශ්රගඅන් ඉවරාගකොය ගගොවිරන මන්දිගඅ ගවත් රැගගන ආ    

යුතු අ. 

 භවිත්ගඅන් ඳසු ඉවරා කගනු ෙබන ඳ ගණක උඳාංග සහ ත්ක්ෂණිකක ගමවේ, ගෙව නවත් ගගොවිරන 

මන්දිගඅ ගවත් රැගගන ඒම සහ සථමේඅ ඳරීක්ෂවකින් ඳසු මිෙ ගණන් ඉදි ඳරා කළ යුතු අ. 

 ගමගෙස ගෙව නවත් ගගොවිරන මන්දිගඅ ගවත් රැගගන ඒමය නිඅමිත් ඳ ගණක උඳාංග සහ ත්ක්ෂණිකක 

ගමවේ 2021. 02. 23 දින ඳ. ව 2. 30ය අාංක 288, ශ්රී රඅවර්ධනපුග මවත්, ගරිය අ ලිපිනගඅහි පිහිටි 

DPJ ගගොඩනඟිල්ගල් දී ඳ ක්ෂ කිරීමය හකි අ. 

 ආඳසු ගගවනු ෙබන රු. 50, 000. 00ක් වටින ොංසු සුගක්ෂණඅ 2021. 02. 22 දින සිය 2021. 02. 24 දින 

ෙක්ව ගඳ. ව. 9. 00 සිය ඳ. ව. 2. 30 ෙක්ව කෘෂිකර්ම අමත්ාංශයට ගේ  ඳළමු මහගල් පිහිටි සගප් අාංශයට අ 

ගවත් ගගවිඅ හකි අ. 

 එගසේ ගගව ෙබ ගරා කුවිත්න්සිගේ  පියඳත්ක් ොංසුව සමඟ ඉදි ඳරා කිරීම අනිවර්අ ගේ. කුවිත්න්සිගේ  

මුල් පියඳත් ොංසුකරු සන්ත්කගේ  ත්බ ගත් යුතු අ. 

 රඅග්රහී ල ොංසුකරු ගහෝ ොංසුකරුවන් ගවත් ගකොන්ත්රරා ප්රෙනඅ ලිිතත්ව ෙනු් ගෙනු ෙබන අත්ග එම 

ලිපිගඅහි සහන් දින සිය දින 03ක් ඇතුළත් ියවිසු්ගත්වීමය කයයුතු කළ යුතු ගේ.  

 රඅග්රහී ල ොංසුකරු ගහෝ ොංසුකරුවන් ගවත් ගකොන්ත්රරා ප්රෙනඅ ලිිතත්ව ෙනු් දී දින 10ක් ඇතුළත් අෙළ 

ඳ ගණක උඳාංග සහ ත්ක්ෂණිකක ගමවේ ගෙව නවත් ගගොවිරන මන්දිගඅ ගවත් රැගගන ඒමය කයයුතු 

කළ යුතු අ. 

 ගමම ඳ ගණක උඳාංග සහ ත්ක්ෂණිකක ගමවේ ගෙවීග් දී එම කර්අඅ ඉත් සුඳරීක්ෂකරීව සිදුකළ යුතු 

අ. 

 ොංසුකරු විසින් ගෙවනු ෙබන ඳ ගණක උඳාංග හ ත්ක්ෂණිකක ගමවේ ගවන ගවනම ගෙොට් කග 

ප්රමණඅන් ෙ සහිත්ව ලිිතත්ව ප්රස්ඳෙන අසිතරාවඅ ගවත් භගදීමය කයයුතු කළ යුතු අ. 

 ගමම කර්අඅ අත්ගතුග ගෙව රැගගන ඒමය නිඅමිත් ඳ ගණක උඳාංග සහ ත්ක්ෂණිකක ගමවේවෙය ගහෝ 

DPJ ගගොඩනඟිල්ගල් ගේඳළවෙය, ොංසුකරු ගහෝ ඔහුගේ ගසේවකයින්ගේ ගනොසෙකිළිමරාකම මත් 

ගමොනඅ් ගහෝ ආකගඅක හනිඅක් සිදුවුවගහොරා අෙළ ොංසුකරුගේ ොංසු සුගක්ෂණඅ ගරසන්ත්ක 

කිරීමය කයයුතු කගනු ෙගේ. 

 ඳ ගණක උඳාංග සහ ත්ක්ෂණිකක ගමවේ ඉවරා කිරීග් දී සහ ගෙවීග් දී ොංසුකරු ගහෝ ඔහුගේ 

ගසේවකයින් හය ගහෝ සිදුවන අෙභහනි පිළිබ කෘෂිකර්ම අමත්ාංශයට අ වගකිඅනු ගනොෙගේ. 

 ගමම ොංසුව ස්බන්ධගඅන් අවසන් තීගණඅ ගමේග් අයිතිඅ ගල්ක්, කෘෂිකර්ම අමත්ාංශයට අ සතු ගේ. 

 

 


