ග ොවිජන සංවර්ධන ගෙපාර්තගේන්තුව
සැපයුම්කරුවන් / කකොන්ත්රාත්කරකරුවන් ලියාපදිංචි කිරීකම් ආකෘති පත්රය
1 කකොටස: ලියාපදිංචි විමට අකේක්ෂිත භාණ්ඩ ක ෝ කසේවා කාණ්ඩය
කාණ්ඩ/උප කාණ්ඩ අංකය
කාණ්ඩ නාමය/නාමයන්

2 කකොටස: වයාපා ය ළිබඳ
I.

විස්ත ස සාමාන්ය කතො තුරු

වයාපාේගන නම:…………………………………………………………………….............
කාර්යාලීය ලිපිනය: …………………………………………………………………………
දිස්ත්රික්කය: ………………………………………………………………...........................

II.

සේබන්ධීකේණය කේන්නාගේ නාමය සහ තනතුේ: …………….............................................
………………………………………………………………………………….............…
සේබන්ධිකේණ අංක / අංකය:
දුේකතන: ………………………………………………..…..
ෆැක්ස්: ……………………………………………….......….
විෙුත් ත තැප

: ……………………………………………….

ගවබ් ලිපිනය: ………………………………………….......…
III.

මව් සමා ම (සේපූර්ණ නනතික නාමය), තිගබ් නේ: ……………………………………

IV.

වයාපාේ වර් ය (එකක් පමණක් සළකුණු කේන්න.):

සංස්ථාපිත / සීමිත

හවුල් වයාපාේ

ගවනත් ත (සඳහන් කේන්න.)

නිෂ්පාෙක

ගවළඳ

බ ය ත් ත නිගයෝජිත

උපගේශන සමා ම

ගකොන්ත්රාත් ත

ගවනත් ත (සඳහන් කේන්න.)

V.

වයාපාේගන ස්වවාවය:

ගවළඳ නිගයෝජිත ගහෝ නිගයෝජිත සමා ම තම ප්රධාන සමා ම ගහෝ නිෂ්පාදිතගයහි නිෂ්පාෙන
ක්රියාවලිය සමස සුවමවම සේබන්ධ ගනොවන්ගන් නේ පහත කරුණු සපයන්න.
i) ඔවුන්ගේ නිෂ්පාෙනයන් සමස කටයුතු කිරීමට ගහෝ ඔවුන් ගවනුගවන් කටයුතු කිරීමට ඔබට
බ ය ඇති බවට ඔගබ් ප්රධාන සමා ම Principle Company) විසින් බා දී ඇති සහතිකය.
ii) ලියාපදිංචි වීමට අගේක්ෂා කේන වාණ්ඩ සඳහා පසුගිය වසේ 2 තුළ සිදුකේන
කටයුතු ැයිස්තුවක්
VI.

ෙ වයාපාේ

නුගෙනුකරුවන්ගේ නේ ලිපිනයන් සහ ගකොන්ත්රාත් ත වනානාකේ ඇතුළුව).

වයාපාේ ලියාපදිංචි අංකය හා දිනය: …………………………………………………...…...
(කරුණාකේ ලියාපදිංචි සහතිකගන ඡායා පිටපතක් අමුණන්න.)

VII.

පූර්ණ කාලීන ගසේවකයින් සංඛ්යාව: ………………………………………...........................

VIII.

අ ය එකතු කළ බදු VAT)ලියාපදිංචි අංකය: ………………………………………………

IX.

ICTAD ලියාපදිංචි අංකය: ……………………………. ගරේණිය: …………………………
(අොළ ගව් නේ)
ලියාපදිංචි ක්ගෂේත්රය: ……………………………….කල්පිගේන දිනය: ……………………
(කරුණාකේ අොළ පිටුව ඡායා පිටපත් ත අමුණන්න.)

3 කකොටස :මූල්ය කතො තුරු
XI.

පසුගිය වර්ෂ 3 සඳහා මුළු විකුණුේ සහ ාවගන වාර්ෂික වනානාකම:

වර්ෂය
වාර්ෂික විකුණුේ
වාර්ෂික ාවය

XII.

බැංකුගව් නම: ………………………………………………………………………………
ලිපිනය:…………………………………………………………………………………
බැංකු ගිණුේ අංකය: ………………………
ගිණුගේ නම: ………………………............

XIII.

2017/2018 වර්ෂ ව ඔබගේ විසින් ඉටු කේන ෙ ගසේවා පිළිබඳ අවම වශගයන් පරිශී ක මූ ාර
reference sources) තුනක් 3) ෙක්වන්න.ගෙපාර්තගේන්තුවට අවශය පරිදි අවශය විටදී ඔවුන්
සේබන්ධ කේ

ත හැකිවන පරිදි ඔබගේ ගසේවය

බා ත් ත ආයතන ව

සේබන්ධීකේණ

විස්තේසඳහන් කේන්න.
අංකය වයාපාේ ආයතනගන නම

ලිපිනය

දුේකතන අංකය ෆැක්ස් අංකය

1.
2.
3.

4 කකොටස: ක ොවිජන් සිංවර්ධන් කෙපාර්තකම්න්තුව සම් න්ධ පූර්ව අත්කරෙැකීම් ළිබඳ

විස්ත :

5 කකොටස:කවන්ත්කර
XIV.

ඔබගේ සමා ම සාමාජිකත් තවය ෙේන ගවනත් ත ජාතික ගහෝ ජාතයන්තේ සමා ේ ගහෝ ආයතන
පවතී නේ විස්තේ සඳහන් කේන්න.
සමා ම/ආයතනය

XV.

ේට

අො වාණ්ඩ

ග වීගේ ගකොන්ගේසි සහ අගනකුත් ත වට්ටේ බා ැනීම අොළ සියල් සළකුණු කේන්න.)

ශුේධ දින 30

ක්ෂණික ග වීේ වට්ටේ

ගවනත් ත වට්ටේ

වට්ටේ ගකොන්ගේසි සඳහන් කේන්න. විස්තේ අමුණන්න.)
XVI.

ංසු පත් ත/ගයෝජනා සඳහා ඉල්ලීේ ගල්ඛ්න:
ංසු පත් ත/ගයෝජනා සඳහා ඉල්ලීේ ගල්ඛ්න

බා

ැනීමට

ඔබ කැමති ආකාේය ඔගබ් මනාපය

ස කුණු කේන්න.)
අතින්

XVII.

ලියාපදිංචි තැප ග න්

ෆැක්ස් මගින්

විෙුත් ත තැප

මගින්

සහතික කිරීම :

ගමහි පහතින් අත් තසන් කේ ඇති මා විසින් ගමම ආකුතිගයහි
සහතික වන අතේ

බා දී ඇති ගතොේතුරු නිවැේදි බවට

කිසියේ විස්තේයක් ගවනස් වුවගහොත් ත ගනොපමාව එම ගතොේතුරු

බා දීමට

කටයුතු කේන බව සහතික ගවමි.
නම:……………………………………………… තනතුේ: ………………………………......
අත් තසන : ……………………………………………දිනය : …………………………………….
සමා ගේ නි මුද්රාව

