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ඳෂාත් කෘෂිකර්ම  දදඳාර්තදේන්තුල 

බඩ ඉරිඟු බීජ මිෂදී ගැනීම වශා මිෂ ගණන් කැවීම 

ංසු  වශා උඳදදව් , විව්තර, වශ දකොන්දේසි 

 
 1.ංසු ආරාධනය 

දේ වමග ඉදිරිඳත් කරන පිරිවිතරයන්ට අනල  බඩ ඉරිඟු බීජ මිදී ගැනීම  වදශා  

ඌල ඳෂාත් කෘෂිකර්ම දදඳාර්තදේන්තුල මගින් ංසු කැලනු ැදේ. 

ංසු ඳත්  2020.05.11 දින ඳ:ල: 2.30  දක්ලා භාර ගන්නා අතර , වේපූර්ණ කරන 

ද ංසුඳත්  2020.05.11 දින  ඳ:ල: 2.30 ට දඳර ැදබන දවේ තැඳෑ මගින්,  විදුත් 

තැඳෑ මගින්  දශෝ අතින් දගනවිත් බාර දිය යුතුය. 

ංසු අතින් දගනවිත් බාර දදන්නදන් නේ 2020.05.11 දින ඳ.ල2.30 ට දඳර ඌල ඳෂාත් 

කෘෂිකර්ම අධයක්ද  ිල කාමරද  තබා ඇති දටන්ඩර් දඳ්ටියයට ංසු බශාියය 

යුතුදේ. 

විද්යුත් තැ   පෑැ මඟින්ැ ංසුැ ඉදිරිපත් තැ කරන්නන්ැ නම්ැ පහ ැ සඳහන්ැ උපනද්යස්ැ මාාලැ ඒැ

අයුරින්මැඅනුගමනයැකැයුතුැනේ. 

01 ඹබනේැංසුැපහ ැසඳහන්ැවිද්යුත් තැ  පෑැනල ැපමණක්ැඑවියැයුතුය 

procurementofagri@gmail.com 

02 එනමන්මැඔබැවිසින්ැඉදිරිපත් තැකරනුැබනැංසුපත් තැැpdf ැනගොනුැැආකාරනයන්ැ

එවියැයුතුය 

03 ඹබනේැවිද්යුත් තැ පෑ ලැපියයැැවිලරැකැනනොහ කිැඅන්ද්යමින්ැමුරපද්යයකින්ැ(Pass 

word) ආරක්ෂාැකැයුතුය. 

04 ැඅද්යාැමුරැපද්යයැ2020-05-11ැදිනැප.ලැ2.25-ප.ලැ2.30ැත් තැඅ රැපහ ැසඳහන්ැ

ජංගමැදුරකථනැඅංකයැනල ැනකටිැපණිවිඩයක්ැමගින්ැඑවියැයුතුැනේ. 

සභාපතිැප්රසම්පාද්යනැම්ඩඩයැ-ැ071-8220632 

      05  ංසුැ න ලනනැ ආයනන ැ පියැ ීර්ෂෂයැ සිත ලැ ඉදිරිපත් තැ කැ යුතුැ අ රැ

ඉනක්නරොනික්ක්ැඅත් තසනැසිත ලැපලතින්නන්ැනම්ැඉ ාැල ද්යගත් තැනේ.ැ 

mailto:procurementofagri@gmail.com


ඉහ ැඋපනද්යස්ැමාාලටැපරිබාිතරලැඉදිරිපත් තලනැංසුැප්රතික්නෂ පැකිරීමටැසිදුැනේැ 

02.ංසු දේඛනල ඳශත වදශන් කරුණු ඇතුත් විය යුතුය. 

 වේපූර්ණ කරන ද ංසු ඳත් 

 මිෂ ආකෘතිය 

 තාක්ණික පිරිවිතර 

 ලයාඳාර නාම ියයාඳදිංි  වශතිකය 

 ආනයන කරු /ිලදයෝජිත බලට තශවුරු කරන ියපි දේඛණ 

 ලැ්ට  ියයාඳදිංි වශතිකය 

 ඳසුගිය ලවර 05  තු ඉශත ද්රලය අදෂවි  ක ආයතන පිිබබද විව්තර 

 ඉදිරි ලර් 05 තු දවේලා  බා ගත ශැකි බල පිිබබද වශතිකය 

03.දයෝගයතාලය 

ංසුකරු  අලම ලදයන්  ලවර 05ක්  ලත් ශ්රි ංකාල තු  තමා විසින්  මිෂ ගණන්  

ඉදිරිඳත් කරන ද්රලය  වැඳීමේ කර  තිියය යතුය. 

04.ංසු මිෂ ගණන් 2020.05.11 දින සිට  2020.06.11 දක්ලා ලංගු විය යුතුය 

05.ංසු මිෂ ගණන්  ශ්රි ංකා  රුපියේ  ලියන් ඉදිරිඳත් කෂ යුතු  අතර ඇණවුම  බා දුන් 

ඳසු  ඇණවුම වේපූණ කිරීමට ගතලන කාය  දැක්විය යුතුය. 

06.අදනකුත් උඳදදව් ශා දකොන්දේසි 

 ඉශත  ද්රලය දමොණරාග ිලදයෝජය කෘෂිකර්ම අධයක් කාර්යාය ශා ියිය 

වශකාර   කෘෂිකර්ම අධයක් කාර්යාය දලත ප්රලාශණය කර දිය යුතුය 

 වැඳයුම වේපූර්ණ ක ඳසු  දගවීේ සිදු  කරන අතර  අත්තිකාරේ දශෝ දකොටව ්

මුදේ දගවිමක්  සිදු දනොකරයි. 

07. දේ වේබන්දල අලය ලැි  විවත්ර 0552222318 දුරකථන අංක මගින් කාර්යා 

දේාදේදී විමවා බා ගත ශැකිය 

07.ප්රවේඳාදන කමිුවදේ ීරරණය අලවාන ීරරණය දේ. 

 

 

ඌල ඳෂාත් කෘෂිකර්ම අධයක් 

ඌල ඳෂාත් කෘෂිකර්ම දදඳාර්තදේන්තුල 

රත්ලත්ත මාලත, 

බදුේ 


