ඇමුණුම් අංක 03

කාර්යාලයීය ප්රකයයජනයය ඳහාා
ගිවිසුම් පත්රශ ංකක

දිවි යැගුම ඳකවර්ධය වැඩඳටාය යටයේ ජීවයයජපාය ඳකවර්ධය වාාපි ක රිඳයාේමක රීමේයම් ද දිවි
යැගුම ඳකවර්ධය යෙපාර්තයම්න්තුව ාා ප්රක කලාියයා ංතර එළයෙනු ලබය ගිවිසුම
මෙහි පළමු පාර්ශවය යැයි කියනු ලබන ශ්රිර ලංකා ර ජාාාා්ත්රි ක ාොජාවා ජ ජානයජාම 2013 අංක 01 දයණ දිවි
නැගුෙ පනා ෙගි්ත ා්ථාපිා කයන ලද 4 වන ෙහල, මාත්සිරිපාය,බත්ායමුල්ල යන ා්ථානමයහි පිහිටි දිවි නැගුෙ
ාංවර්ධන මදපාර්ාමම්්තතුමේ අධනක්ෂ
ජානයාල් / දිා්්රි ක්ෂ අරේමර්ක අධනක්ෂ
ජානයාල් මවනුමව්ත
........................... දිා්්රි ක්ෂකමයහි ..................... ර ාමේශීය මල්කම් මකොට්ඨාශ බල ර මේශමයහි දිවි නැගුෙ
මුලා්ථාන කළෙණාකරු එක්ෂ පාර්ශවයකට ද
එෙ බල ර මේශම මෙහි මදවන පාර්ශවයයැයි කියනු ලබන
.............................................................................. (ා්ථිය ලිපිනය) පදිංචි දිවි නැගුෙ ර රේලාියමයු  වන මෙහි
මි්තෙතු වනාපිරේ හිමිකරු වශමය්ත හන්්තවනු ලබන අංක ................................................. (ජාා.හැ.අං) දයණ
........................................................................................................ (ාම්පූර්ණ නෙ) ෙයා/මිය/මෙනවිය යන අය
අමනක්ෂ පාර්ශවයට ද බැඳී මදපාර්ශවම එකඟත්වය ඇරේව වර් ................ ක්ෂ වූ ................. ො ........... මවනි
දින ඇරේ කයග්තනා ලද ගිවිසුෙයි.

එකී ගිවිසුයමහි යකොන්යේසි කවයර්ෙ යේ
1. ඉහා ගිවිසුම් ර කායව දිවි නැගුෙ ාංවර්ධන වැඩාටහන යටමත් වනාපිරේ හිමිකරුමආ ාදායම් ්ත්පාදන
කටයුතු ර වර්ධනය කිීමෙ පිිසා හන්නාග්තනා ලද (වනාපිරේම
නෙ) ....................................
...............ාඳහා වනාපිරේ හිමිකරු සුසුසු වන මහයි්ත පහා දක්ෂවා ඇරේ වනාපිරේ මයදමම් / මයෝපණ ද්ර.වන
/ාතු්ත ෙතු දැක්ෂමවන මකෝතමේසි වලට යටත්ව භාය ජෙට මදපාර්ශවය එකඟමේ.
2. ඉහා ගිවිසුම් ර කායව දිවි නැගුෙ වැඩාටහන යටමත් ්ක්ෂා වනාපිරේය ායම්භ කිීමෙ මවනුමව්ත පහා
මල්ඛණම ාඳහ්ත රු. ............. ක්ෂ වටිනා වනාපිරේ මයදමම් අද දින වනාපිරේ හිමිකරු මවා භායසු්ත බවට
මදපාර්ශවය එකඟමේ.
3. ඉහා ගිවිසුම් ර කායව දිවිනැගුෙ ජිවමනෝපාය චක්රි්ය අයමුදලට දායක වන මා රු. ...................... ක මුදල
.......................දින සිට රු...............................බැගි්ත වූ ොසික වාරික ....................කි්ත දිවි නැගුෙ
ර ජාාූලල බැංු ව මවා මගවීෙට මදවන පාර්ශවය එකඟමේ.
4. ඉහා ගිවිසුම් ර කායව ලබාමදන ලද වනාපිරේ මයදමම්වල වටිනාකෙ ක්ෂ යවී යන මාක්ෂ මෙෙ ගිවිසුෙ බල
පැවැත්මවන බව මදපාර්ශවය පිළිගනී.
5. ඉහා ගිවිසුම් ර කායව ලබාමදන ලද වනාපිරේ මයදවම් කිසිමවු ට බසු ජෙට, පැවීමෙට, භාය ජෙට මහෝ
විකිණීෙට යන කිසිෙ ාකායයක අ්තාතු කිීමෙක්ෂ මනොකයන බවටත් එමා අවශන මවමහොත් ාඳහා දිවි
නැගුෙ ාංවර්ධන මදපාර්ාමම්්තතුමේ අධනක්ෂ ජානයාල්/දිා්්රි ක්ෂ අරේමර්ක අධනක්ෂ ජානයාල්මආ අනුෙැරේය
ලබාගා යුතු බවටත් මදපාර්ශවය එකඟමේ.
6. ඉහා ගිවිසුම් ර කායව ලබාගත් එකී ර රේලාභ ායක්ෂ ා කයමි්ත මෙෙ වනාපිරේය ාඳහා නිසි මලා මයදවීෙට
වනාපිරේය ාාර්ථකව පවත්වා මගන යෑෙට මදවන පාර්ශවය බැඳී සිටී.

7. ඉහා ගිවිසුම් ර කායව වනාපිරේය ක්රි්යාත්ෙක කිීමමම් ජ මනොාැලකිලිෙත්කෙ නිාා මෙෙ වනාපිරේය ාඳහා යම්
අලාභ හානියක්ෂ සිසුවමහොත් මහෝ වනාපිරේය අාාර්ථක මවමහොත් එෙ අවා්ථාමේ කයනු ලබන ාක්ෂමාරු
වටිනාකෙට ාොන මුදලක්ෂ මදවන පාර්ශවය විසි්ත පළමු පාර්ශවයට මගවීෙට බැඳී සිටී.
8. ඉහා ගිවිසුම් ර කායව වනාපිරේය ාඳහා ලබාමදන මුදල යටමත් ලබාගත්, මහෝ ර දානය කයනු ලබන භා්ඩඩ මහෝ
ඉදිකිීමම් යම් මහතුවක්ෂ නිාා හානියට පත්වීෙක්ෂ, අා්ථානගාවීෙක්ෂ සිසුමවමහොත් වහාෙ
බව දිවි නැගුෙ
ාංවර්ධන නිලධාීම හා දිවි නැගුෙ මුලා්ථාන කළෙණාකරු ෙගි්ත දිවිනැගුෙ දිා්්රි ක්ෂ අධනක්ෂ මවා දැ්තවීෙ
සිේධිය සිසුවී පැය 24 ක්ෂ ඇතුලා කයන බවටත්, ඉදිරිම  ජ සිසුවිය හැකි නීරේෙය පියවයය්ත ාඳහා අවශන
ාම්පුර්ණ ාහාය ලබාදිය යුතු බවටත් මදවන පාර්ශවය එකඟමේ.
9. ඉහා ගිවිසුම් ර කායව වනාපිරේය අක්ක්ෂ ණය හා පසුවිපයම් කිීමමම් බලය අදාල වාම් භාය දිවි නැගුෙ ාංවර්ධන
නිලධාරියාමආ සිට අධනක්ෂ ජානයාල් දක්ෂවා වන දිවි නැගුෙ ාංවර්ධන මදපාර්ාමම්්තතු නිලධාීම්තටත්, අදාල
අමනු ත් ාහාය මාවා ාපයන නිලධාීම්තටත් ඇරේ බව මදවන පාර්ශවය පිළිගනී.
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