සැපයුම්කරුවන්/ කකොන්රොත්කරකරුවන් ලියොපදිංචි කිරීකම් අයදුම්පත.-2019
ප්රධාො කකකම් කෝයොයය-දකුණු පළොත.

මුදල් ගෙවු කුවිතාන්සි අංකය :..........................................
ගෙවු මුදල:..........................................
(මුදල් ගෙවු මුල් පිටපත අමුණන්සන)
මුදල්
ගෙවන
ලද
ආයතනය
:
1)

...........................................
ඉල්ුම් කරන සැපයුම්/ගසේවාව/ගකාන්සරාත්තුවේගඅ අංකය ා විසේතරය :
(පුවත්තුවපත්තුව දැන්සීමට අනුව අයිතමය අංකය ා ියුම විසේතර නිවැරදිව සද න්ස කරන්සන.)
අයිතම අිංකය
අයිතම අිංකයට
අදොය විස්තරය

I.
2)

I.
II.

ගකාන්සරාත්තුව සද ා නම් යායාපදිංයය අගේක්ෂා කරන සීමාව:-.......................................................
වයාපාරගන නම
වයාපාරගන යාපිනය

:- .....................................................................................................
:- .....................................................................................................
........................................................................................................
III. වයාපාර නාමය යායාපදිංය කස ස කයකගන අංකය ා දිනය :- (යායාපදිංය ස කයකගන ඡායා පිටපතක් අමුණා
එවිය යුේය.)
අංකය
:- .............................
දිනය
:- .............................
IV. වයාපාරගන සේවභාවය (තනි අයිකයකරු/සීමාසහිත සමාෙම/ වුල් වයාපාර/සංසේ ා ආ ල ගලස) :............................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
අයිකයකරුගේ /අධ්යක්ෂවරුන්සගේ/ වුල්කරුවන්සගේ නම් ස යාපිනයන්ස :.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
VI. දුරක න අංකය
සේ ාවර
:- .................................................................................................................
ජංෙම
:- .................................................................................................................
VII. ෆැක්සේ
අංකය
:- .................................................................................................................
VIII. දකුණු පසාත ේල ප්රධ්ාන ාාාා පිහිුවවා තත්තුවනම් ඒවාගන විසේතර :V.

යාපිනය

සම්බන්සධ් වන පු්ෙලයන්ස

දුරක න අංකය

XI. වයාපාරය සඳ ා තකය විගාේෂ ස කයක (උදා : ISO වැනි) :- ................................

03).

04).

ඔබගේ වයාපාරය පවත්තුවවාගෙන යාම සද ාමයම් ආයතනයන්න්ස ලබා ෙත යුේ බලපර ග
දැව) කයගේ නම් එම බලපරගන අංකය ා දිනය :- (ඡායා පිටපතක් අමුණා එවිය යුේය.)

අවසර පර ( උදා:-

අංකය
:- .............................
දිනය
:- .............................
I. ගකාන්සරාත්තුවකරුවකු වාගයන්ස යායාපදිංය ීමට ඉදිපතපත්තුව වන්සගන්ස නම් “CIDA”ආයතනගන යායාපදිංය ී තකය
විසේතර :- (යායාපදිංය ස කයකගන ඡායා පිටපතක් අමුණා එවිය යුේය.)( අංක 4ම5ම6ම7 ගකාන්සරාත්තුවකරුවන්සට
අනිවාර්ය ගඅ.)
අංකය
දිනය
යායාපදිංයය වලංගු වන කාලය
යායාපදිංය ී තකය පන්සකයය

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

05). (I). වයාපාරය සද ා ගයාදා තකය වත්තුවකම්/ප්රාේධ්නය ා ආගය ජන :කස්වකයින්
පුහුණු ශ්රමිකකයින්ස

ත තුර
ඉංජිගන්සරු(උපාධි)
තාක්ෂණික නිලධ්ාපත
(ඩිේගල මා)
පුහුණු කාර්මිකකයින්ස
ගවනත්තුව

ප්රමොයය

නුපුහුණු ශ්රමිකකයින්ස
ගවනත්තුව

(II). වයාපාරය සේව තකය යන්සර ූතර ා උපකරණ ප්රමාණය:යන්රය/පපකරයය

ප්රමොයය

යන්රය/පපකරයය

ප්රමොයය

(III). වයාපාරය සේව තකය භූමික ප්රමාණය
:- .........................................................................
(IV). බැංකුකරුවන්සගේ නම් ා ගිණුම් අංකය
:- ..........................................................................
(V). වැට් යායාපදිංය නම් වැට් අංකය
:- ..........................................................................
06). පසුගිය වසර 05 ේල සම්ූර්ණ කරන ලද ගකාන්සරාත්තුව/සැපයුම් පියාබද විසේතර :ආයත ය

ඇස්තකම්න්තු ගත මුදය/වටි ොකම (රු:)

සම්ූ්ය කර

යද ද ය

07).

දැනට ිදු කරමිකන්ස පවකයන ගකාන්සරාත්තුව /සැපයුම් පියාබද විසේතර:ආයත ය

ඇස්තකම්න්තු ගත මුදය/වටි ොකම (රු:)

සම්ූ්ය කය යුතු ද ය

ඉ ත සපයා තකය ගතාරේරු ා විසේතර පිටපත්තුව සතය ා නිවැරදි බවත්තුව මාගේ වයාපාරය රජගන නීකයරීකය ගරගුලාි
ා කම්කරු නීකය වලට අනුකූලව පවත්තුවවාගෙන යන බවත්තුව රජයට ගෙවිය යුේ බදු ා ොසේේ නියමිකත පපතදි ගෙවා
තකය බවත්තුව ස කයක කරමික.
දිනය :- ...................................

............................................
අයදුම්කරුගේ අත්තුවසන

