
 

නව සැපයුම්කරුවන්/ කකොන්ත්රාත්කරකරුවන් ලියාපදිංචි කිරීකම් අයදුම්පත.-2022 

ප්රධාාන කකකම් කා්යයායය - දකුණු පළාත. 

 

               මුදල් ගෙවු කුවිතාන්සි අංකය :.......................................... 

ගෙවු මුදල:.......................................... 

                      (මුදල් ගෙවු මුල් පිටඳත 

අමුණන්න) 

           මුදල් ගෙවන ලද ආයතනය  : 

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

1) ඉල්ලුම් කරන සැඳයුම්/ගේවාව/ගකොන්ත්රාත්තුවේගඅ අංකය හා විේතරය : 

(පුවත්තුඳත්තු දැන්වීමට අනුව අයිතමය අංකය හා සියලුම  විේතර නිවැරදිව සදහන් කරන්න.) 

අයිතම 

අිංකය 

     

අයිතම 

අිංකයට 

අදාය 

විස්තරය 

     

         

I. ගකොන්ත්රාත්තු සදහා නම් යායාඳදිංයය අගේක්ෂා කරන සීමාව:-

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

 2)           I.     වයාඳාරගන නම          :- ..................................................................................................... 

  II.    වයාඳාරගන  යාපිනය      :- ..................................................................................................... 

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

  III.    වයාඳාර නාමය යායාඳදිංය කළ සහකයකගන අංකය හා දිනය :- (යායාඳදිංය සහකයකගන 

ඡායා පිටඳතක් අමුණා එවිය යුවේය.)                                               

අංකය    :- ............................. 

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

               IV. වයාඳාරගන ේවභාවය (තනි අයිකයකරු/සීමාසහිත සමාෙම/හවුල් වයාඳාර/සංේථා 

ආදී ගලස) :- 

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

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

          V. අයිකයකරුගේ /අධයක්ෂවරුන්ගේ/හවුල්කරුවන්ගේ නම් සහ යාපිනයන් :- 

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

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

 VI.  දුරකථන අංකය   

    ේථාවර   :- 

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

  ජංෙම   :- ................................................................................................................. 

                VII. ෆැක්ේ අංකය  :- ................................................................................................................. 

               VIII. විදුත්කර ලිනනය  :- 

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

                  IX. දකුණු ඳළාත වේල ප්රධාන ාාාා පිහිුවවා ඇත්තුනම් වවාගන විේතර :- 

 

  

 

 

යාපිනය සම්බන්ධ වන පුද්ෙලයන් දුරකථන අංකය 
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               X.   වයාඳාරය සහා ඇකය විගේෂ සහකයක (උදා : ISO වැනි) :- ................................ 

03).  ඔබගේ වයාඳාරය ඳවත්තුවාගෙන යාම සදහා,යම් ආයතනයකින් ලබා ෙත යුවේ බලඳත්ර ගහ  

අවසර ඳත්ර ( උදා:-    දැව) කයගේ නම් එම බලඳත්රගන අංකය හා දිනය :- (ඡායා පිටඳතක් 

අමුණා එවිය යුවේය.) 

අංකය     :- ............................. 

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

  04).  I. ගකොන්ත්රාත්තුකරුවකු වාගයන් යායාඳදිංය වීමට ඉදිපතඳත්තු වන්ගන් නම් “CIDA”ආයතනගන 

යායාඳදිංය වී ඇකය විේතර :- (යායාඳදිංය සහකයකගන ඡායා පිටඳතක් අමුණා එවිය යුවේය.)( 

අංක 4,5,6,7 ගකොන්ත්රාත්තුකරුවන්ට අනිවාය ය ගඅ.) 

අංකය    :- ........................................................... 

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

යායාඳදිංයය වලංගු වන කාලය :-............................................................ 

යායාඳදිංය වී ඇකය ඳන්කයය  :- ........................................................... 

 

    05).  (I). වයාඳාරය සදහා ගයොදා ඇකය වත්තුකම්/ප්රාේධනය හා ආගය ජන :-  

 

කස්වකයින් 

 

තනතුර 

                    

ප්රමායය 

පුහුණු ශ්රමිකකයින් ඉංජිගන්රු(උඳාධි)   

 තාක්ෂණික නිලධාපත 

(ඩිේගල මා) 

  

 පුහුණු කාය මිකකයින්   

 ගවනත්තු   

    

නුපුහුණු ශ්රමිකකයින්    

ගවනත්තු    

    

    

             (II). වයාඳාරය සවේව ඇකය යන්ත්ර සත්ර හා උඳකරණ ප්රමාණය:- 

යන්ත්රය/උපකරයය ප්රමායය යන්ත්රය/උපකරයය ප්රමායය 

    

    

    

    

    

   

 (III).  වයාඳාරය සවේව ඇකය භූමික ප්රමාණය  :- .........................................................................  

              (IV).  බැංකුකරුවන්ගේ නම් හා ගිණුම් අංකය  :- ..........................................................................  

   (V).  වැට් යායාඳදිංය නම් වැට් අංකය  :- .......................................................................... 

    06).   ඳසුගිය වසර 05 වේල සම්පූය ණ කරන ලද ගකොන්ත්රාත්තු/සැඳයුම් පියාබද විේතර :- 

 ආයතනය ඇස්තකම්න්තු ගත 

මුදය/වටිනාකම (රු:) 

සම්පූ්යය කරන 

යද දනය 

   

   

   

   

   



   

   

  07).  දැනට සිදු කරමිකන් ඳවකයන ගකොන්ත්රාත්තු /සැඳයුම් පියාබද විේතර:- 

ඉහත සඳයා ඇකය ගතොරවේරු හා විේතර පිටඳත්තු සතය හා නිවැරදි බවත්තු මාගේ වයාඳාරය රජගන 

නීකයරීකය ගරගුලාසි හා කම්කරු නීකය වලට අනුකූලව ඳවත්තුවාගෙන යන බවත්තු රජයට ගෙවිය යුවේ 

බදු හා ොේවේ නියමිකත ඳපතදි ගෙවා ඇකය බවත්තු සහකයක කරමික.     

 

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

                                                                                                                          අයදුම්කරුගේ අත්තුසන 
         

ආයතනය ඇස්තකම්න්තු ගත මුදය/වටිනාකම  

(රු:) 

සම්පූ්යය කය 

යුතු දනය 

   

   

   

   

   

   

   


