
 

සහනාධාර පපාපහාර ණය පදනම මත නිකුත් කිරීම සදහා ගිවිසුම. 

 

 

ශ්රී ලංකා ප්රජාතාන්ත්රික සමාජවාදී ජනරජපේ  .................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................  දරණ 

ලිපිනපයහි පිහිටා ඇති ප ාවිජන පසේවා කමිටුපේ සභාපති 

වන............................................................................................................................................... සහ පේකම් වන  

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

(පමහි මින්ත්ර මතුවට “ ැනුම්කරු” යැයි හදුන්ත්රවනු ලබන 

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

සහ එකී අයපේ උරුමක්කාර, පපාේමඃකාර, අද්මමිනිසේරාත්කාර, බලකාර, ලැබුම්කාරයන්ත්රද ඇතුළත්ව) එක් පක්ෂයටද 

වර්ෂ 2007 අංක 07  දරණ සමා ම් පනත යටපත් ශ්රී ලංකා ප්රජාතාන්ත්රික සමාජවාදි ජනරජය තුළ නැවත ලියාපදිංචි 

පකාට නිසි පරිදි සංසේථා තපකාට ඇති සහ වත්තල හුණුපිටිය දරණ ලිපිනපයහි ලියාපදිංචි කාර්යාලය පිහිටුවා  නිමින්ත්ර 

වයාපාරික කටයුතු පවත්වාප න යන සී/ස. පකාළඹ පකාමර්ෂේ පපාපහාර සමා ම  (පමහි මින්ත්ර මතුවට “සැපයුම්කාර 

සමා ම” යැයි හදුන්ත්රවනු ලබන සී/ස. පකාළඹ පකාමර්ෂේ පපාපහාර සමා ම  සහ එහි අනුප්රාප්තතිකයන්ත්ර 

උරුමක්කාරාදීන්ත්රද ඇතුළත්ව) අපනක් පක්ෂයටද බැඳී වත්තලදී ඇතිකර න්ත්රනා ලද ගිවිසුමයි. 

 

කෘෂිකර්ම අමාතයාංශපේ පේකම්පේ ................. වර්ෂපේ ..............  කන්ත්රනපේ වී ප ාවිතැන සදහා සහනාධාර 

පපාපහාර පබදාහැරීම පිළිබඳ ................ චක්රපේඛපේ ............... දරණ  ව න්ත්රතිය ප්රකාරව ප ාවිජන පසේවා කමිටුපේ 

අයදුම් කිරීම මත ණය පදනම යටපත් පපාපහාර සැපයීම සදහා සැපයුම්කාර සමා පමහි පතෝරා ැනීපම් නිර්ණායකයන්ත්ර 

සම්ුර්ණ කරන්ත්රපන්ත්ර නම් පමණක් එකී අයදුම්පත  ප්රතිග්රහනය කර ණය පදනම යටපත් පපාපහාර සැපයීම නනතික 

පලස බලාත්මක කිරීම සදහා පදපාර්ශවය විසින්ත්ර පමම ගිවිසුමට එළබිය යුතු අතර එහිදී  පදපාර්ශවය විසින්ත්ර ගිවිස න්ත්රනා 

ලද පකාන්ත්රපද්මසි හා නියමයන්ත්ර පහත පරිදි දක්වනු ලැපේ. 

 

පපාදු ගිවිසිලි 

1. සැපයුම්කාර සමා ම විසින්ත්ර ප ාවිජන පසේවා කමිටුව පවත ණය පදනම මත සපයනු ලබන පවළඳ ද්රවයය “ වී 

ව ාව සදහා සහනාධාර පපාපහාර නිකුත් කිරීපම් පපාපහාර සහනාධාර වැඩසටහන” යටපත් නිකුත් කරනු 

ලබන පපාපහාර  පමණක් වන අතර පමම ණය  ගිවිසුම ඒ සඳහා පමණක් අදාල පේ. 

 

2. ණය පදනම  සදහා ප ාවිජන පසේවා කමිටු පවත පපාපහාර සැපයීපම්දි  සැපයුම්කාර සමා ම  විසින්ත්ර අදාල 

කර තයුතු මිල  ණන්ත්ර කෘෂිකර්ම අමාතයාංශපේ පේකම් විසින්ත්ර නිකුත් කර ඇති .................. චක්රපේඛය සහ 

වරින්ත්ර වර නිකුත් කරනු ලබන පවනත් චක්ර පේඛ විධිවිධාන මත තීරණය විය යුතු පේ. 
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3. වී ප ාවිතැන සදහා ණය පදනම මත  ැනුම්කරු විසින්ත්ර සැපයුම්කාර සමා ම පවතින්ත්ර පපාපහාර ඉේුම් 

කිරීපම්දී කෘෂිකර්ම අමාතයංශ පේකම් විසින්ත්ර නිකුත් කර ඇති .................. චක්රපේඛපේ .............. ව න්ත්රතිපේ 

සදහන්ත්ර උපපදසේ ක්රියාත්මක කල යුතු අතර අදාල ප ාවිජන පසේවා මධයසේථානපේ ප ාවිජන සංවර්ධන 

නිලධාරිපේ අත්සන සහ නිළ මුද්රාව සහිත ලිඛිත ඉේීමක් සැපයුම්කාර සමා ම පවත ඉදිරිපත් කළයුතු පේ. 

 

4. ණය ප වා නිම කල යුතු කාලසීමාව 

සැපයුම්කාර සමා ම විසින්ත්ර දින 45 ක කාල සීමාවකට යටත්ව ණය පදනම මත  ැණුම්කරු පවත පපාපහාර 

සැපයිය යුතු පේ. 

 

5. සැපයුම්කාර සමා ම විසින්ත්ර  ැනුම්කරු පවත ණය පදනම මත සැපයිය යුතු උපරිම පපාපහාර ප්රමාණය මිලියන  

පහකට (රු. 5,000,000/-) සීමා විය යුතුය. 

 

6. සැපයුම්කාර සමා ම පවතින්ත්ර ණය පදනම මත රුපියේ මිලියන පහකට වැඩි  (රු.5,000,000/-)  

පපාපහාර ප්රමාණයක් මිලදී  ැනීම සඳහා  ැනුම්කරු විසින්ත්ර ඉේුම්කර ඇත්නම්  සැපයුම්කාර සමා ම නියම 

කරන නිර්ණායක වලට අනුකූල බැංකු ඇපකරයක් පහෝ  පවනත් සුරැකුමක් සැපයුම්කාර සමා ම  පවත ලබාදිය 

යුතුය. 
 

7.  සැපයුම්කාර සමා මට අවශය යැයි හැපේ නම් රු. මිලියන 5ට අඩු (රු. 5,000,000/-)ට අඩු අවසේථාවකදි වුවද 

ණය පදනම මත  ැණුම්කරු පවත පපාපහාර සැපයීපම්දි කවර පහෝ සුරැකුමක්  ැණුම්කරුප න්ත්ර ලබා ත 

හැකිය.   

 

8. සැපයුම්කාර සමා පමන්ත්ර ණය පදනම මත  නු ලබන පපාපහාර ප්රවාහනය හා  බඩා කිරීම හා  ප ාවීන්ත්ර පවත  

නිකුත් කිරීම සම්බන්ත්රධපයන්ත්ර  ැණුම්කරු විසින්ත්ර කෘෂිකර්ම අමාතයාංශපේ පේකම්පේ සහනාධාර පපාපහාර 

පබදාහැරීපම්  ..................... චක්ර පේඛපේ සදහන්ත්රව ඇති විධිවිධාන අනු මනය කළයුතු පේ. 

 

9.  ැණුම්කරු විසින්ත්ර දින 45ක කාලසීමාව ඉක්මවා ගියද ණය පදනම මත මිලදී  නුලැබු පපාපහාර වල සම්ුර්ණ 

වටිනාකම පහෝ ඉන්ත්ර පකාටසක් පහෝ සැපයුම්කාර සමා ම පවත ප වීමට අපපාපහාසත් වුවපහාත් පහෝ ප වීම 

පැහැර හැරියපහාත් එකී මුදේ අයකර ැනීම සදහා  ැනුම්කරුට එපරහිව නීතිමය පියවර  ැනීපම් ු ර්ණ අයිතිය 

සැපයුම්කාර සමා ම සතුපේ.  

 

 

10. ආරවුේ පිළිබද නනතික අධිකාරිය 

 

පමම ගිවිසුපමහි කවර පහෝ පකාන්ත්රපද්මසි උේලංඝනයක් පිළිබඳ නනතික පියවර  ැනීපම්දි බල පවත්නා මුලය 

සීමාවන්ත්රට යටත්ව ප්රාපද්මශීය දිසා පහෝ පළාත් වාණිජ මහාධිකරණ බලතල අදාල කර ත යුතුය. 
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උක්ත ගිවිසුම ක්රියාත්මක කිරීම සදහා පදපාර්ශවයම එක  පවමින්ත්ර ඊට සාක්ෂි වශපයන්ත්ර  එකී පළමු පක්ෂයට බැදුනු 

ප ාවිජන පසේවා කමිටුපේ සභාපති සහ පේකම්ද එකී පදවන පක්ෂයට බැඳුණු සී/ස. පකාළඹ පකාමර්ෂේ පපාපහාර 

සමා පම් සභාපති සහ බලයලත් අධයක්ෂ මණ්ඩලපේ සාමාජිකපයකුද සමා පමහි පපාදු මුද්රාව තබා වර්ෂ                                

20...........ක්වු  ..................... මස ............ වන දින අත්සන්ත්ර තබන ලදි. 

 

සාක්ෂි                                                                                                           ප ාවිජන සංවර්ධන කමිටුපේ සභාපති                       

1. 

 

                                                                                                                                                   

                                                                                                                     ප ාවිජන සංවර්ධන කමිටුපේ පේකම්  

 

2. 

 

 

  

                   සභාපති  

සී/ස. පකාළඹ පකාමර්ෂේ පපාපහාර සමා ම 

 

 

 

 

 

           අධයක්ෂ 

සී/ස. පකාළඹ පකාමර්ෂේ පපාපහාර සමා ම 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


