නව සැපයුම්කරුවන්/ ෙකොන්තාත්කරුවන් ලියාපදිංචි කිරීෙම් අයදුම්පත.-2021
පධාන ෙල්කම් කාර්යාලය - දකුණු පළාත.
මුදල් ෙගවු කුවිතාන්සි අංකය :..........................................
ෙගවු මුදල:..........................................
(මුදල් ෙගවු මුල් පිටපත අමුණන්න)
මුදල්
ෙගවන
ලද
ආයතනය
:
...........................................
1)
ඉල්ලුම් කරන සැපයුම්/ෙසේවාව/ෙකොන්තාත්තුෙව් අංකය හා විස්තරය :
(පුවත්පත් දැන්වීමට අනුව අයිතමය අංකය හා සියලුම විස්තර නිවැරදිව සදහන් කරන්න.)
අයිතම අංකය
අයිතම අංකයට
අදාල විස්තරය

I.
2)

I.
II.

ෙකොන්තාත් සදහා නම් ලියාපදිංචිය අෙප්ක්ෂා කරන සීමාව:-.......................................................
ව්යාපාරෙය් නම
ව්යාපාරෙය් ලිපිනය

:- .....................................................................................................
:- .....................................................................................................
........................................................................................................
III. ව්යාපාර නාමය ලියාපදිංචි කළ සහතිකෙය් අංකය හා දිනය :- (ලියාපදිංචි සහතිකෙය් ඡායා පිටපතක් අමුණා
එවිය යුතුය.)
අංකය
:- .............................
දිනය
:- .............................
IV. ව්යාපාරෙය් ස්වභාවය (තනි අයිතිකරු/සීමාසහිත සමාගම/හවුල් ව්යාපාර/සංස්ථා ආදී ෙලස) :............................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
අයිතිකරුෙග් /අධ්යක්ෂවරුන්ෙග්/හවුල්කරුවන්ෙග් නම් සහ ලිපිනයන් :.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
VI. දුරකථන අංකය
ස්ථාවර
:- .................................................................................................................
ජංගම
:- .................................................................................................................
VII. ෆැක්ස්
අංකය
:- .................................................................................................................
VIII. දකුණු පළාත තුල පධාන ශාඛා පිහිටුවා ඇත්නම් ඒවාෙය් විස්තර :V.

ලිපිනය

සම්බන්ධ වන පුද්ගලයන්

දුරකථන අංකය

IX. ව්යාපාරය සඳහා ඇති විෙශේෂ සහතික (උදා : ISO වැනි) :- ................................
03).

04).

ඔබෙග් ව්යාපාරය පවත්වාෙගන යාම සදහා,යම් ආයතනයකින් ලබා ගත යුතු බලපත ෙහෝ අවසර පත ( උදා:දැව) තිෙබ් නම් එම බලපතෙය් අංකය හා දිනය :- (ඡායා පිටපතක් අමුණා එවිය යුතුය.)
අංකය
:- .............................
දිනය
:- .............................
I. ෙකොන්තාත්කරුවකු වශෙයන් ලියාපදිංචි වීමට ඉදිරිපත් වන්ෙන් නම් “CIDA”ආයතනෙය් ලියාපදිංචි වී ඇති
විස්තර :- (ලියාපදිංචි සහතිකෙය් ඡායා පිටපතක් අමුණා එවිය යුතුය.)( අංක 4,5,6,7 ෙකොන්තාත්කරුවන්ට
අනිවාර්ය ෙව්.)
අංකය
දිනය

:- ...........................................................
:- ...........................................................

ලියාපදිංචිය වලංගු වන කාලය
ලියාපදිංචි වී ඇති පන්තිය

:-............................................................
:- ...........................................................

05). (I). ව්යාපාරය සදහා ෙයොදා ඇති වත්කම්/පාග්ධනය හා ආෙයෝජන :ෙසේවකයින්
පුහුණු ශමිකයින්

තනතුර
ඉංජිෙන්රු(උපාධි)
තාක්ෂණික නිලධාරි
(ඩිප්ෙලෝමා)
පුහුණු කාර්මිකයින්
ෙවනත්

පමාණය

නුපුහුණු ශමිකයින්
ෙවනත්

(II). ව්යාපාරය සතුව ඇති යන්ත සූත හා උපකරණ පමාණය:යන්තය/උපකරණය

පමාණය

යන්තය/උපකරණය

පමාණය

(III). ව්යාපාරය සතුව ඇති භූමි පමාණය
:- .........................................................................
(IV). බැංකුකරුවන්ෙග් නම් හා ගිණුම් අංකය
:- ..........................................................................
(V). වැට් ලියාපදිංචි නම් වැට් අංකය
:- ..........................................................................
06). පසුගිය වසර 05 තුල සම්පූර්ණ කරන ලද ෙකොන්තාත්/සැපයුම් පිලිබද විස්තර :ආයතනය

07).

ඇස්තෙම්න්තු ගත මුදල/වටිනාකම (රු:)

සම්පූර්ණ කරන ලද දිනය

දැනට සිදු කරමින් පවතින ෙකොන්තාත් /සැපයුම් පිලිබද විස්තර:ආයතනය

ඇස්තෙම්න්තු ගත මුදල/වටිනාකම (රු:)

සම්පූර්ණ කල යුතු දිනය

ඉහත සපයා ඇති ෙතොරතුරු හා විස්තර පිටපත් සත්ය හා නිවැරදි බවත් මාෙග් ව්යාපාරය රජෙය් නීතිරීති ෙරගුලාසි
හා කම්කරු නීති වලට අනුකූලව පවත්වාෙගන යන බවත් රජයට ෙගවිය යුතු බදු හා ගාස්තු නියමිත පරිදි ෙගවා
ඇති බවත් සහතික කරමි.

දිනය :- ...................................

............................................
අයදුම්කරුෙග් අත්සන

