
වෙළවඳොළ මිල සහුම් ක්රම   තව  භණ්ඩ, වසේෙ සහ ෙඩ ව ොන්ත්ර  සඳම ම වෙවෙවෙන් 

සඳයුම් රුෙන්/ව ොන්ත්ර  රුෙන් යා ඳංචි ක රීම ම සහ ද ම්ම්ඳත්ර  - 2021 ෙර්ෂ  

 

 ෘෂි ර්ම දමත්චිශ  

 

 

 

 

01.  

යා ඳංචි ක  දවේක්ෂ   න 
භණ්ඩ/ෙඩ/ වසේෙ දයිත්ම / 
දයිත්ම න් (උද: 1- සි ලුම 
 ර් ලම   යාපි ද්රෙ) 

 

02.  
ෙඳ  වක්ෂේත්ර /න් 
(උද: ඉංරීම ම් - ඇලුමීනි ම් 
ෙඩ) 

 

03.  ද ම්ම් රුවේ නම  

04.  
ෙඳක   ත ත්නව/ / සමේවම් 
නම 

 

05.  ත්ඳල් යාපින   

06.  

ඇමතුම් වත්ො තුරු 

ම්  ත්න දචි   
සථෙ   

ජචිේම  

ෆක්ස දචි    

විදු  ත්ඳල් යාපින   

වෙබ් දඩවි   

07.  

සම්බන්ධ   ේත්යුතු 
පුද්ේල වේ නම 

 

ජති  හඳුවෙම්ඳ  දචි    

ත්නතු   

ම්  ත්න දචි    

08.   
ෙඳ ව/ සෙභෙ  (දනෙශ 
ෙචන  ඳහක න්න) 

එ ම නිව ෝජිත් / තන න රු /නිෂඳද  / වත්ොේ 
දවලවි රු / සිල්ල  දවලවි රු 
වෙන : 

09.  
ෙඳ  යා ඳංචි ක රීම වම් 
සහති   (සහති    න ලද 
පිතඳත්ක් ඇමිණි  යුතු  ) 

දචි    

ංන   

10.  

ෙට් සහ යා ඳංචි ක වීවම් දචි   
(ෙට් සහති ව/ පිතඳත්ක් 
ඇමිණි  යුතු  . ෙට් සහ 
යා ඳංචි ක වී වනොමති නම් ඒ 
බෙත වද්ශී  තද ම් ව ොමසක ස 
වජන ල් වෙතින් ලබේ  
යාපි ක් ඇමිණි  යුතු  .) 

 

දයිත්ම /දයිත්ම න් 

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

( ර් ලම   ප්රව ෝජන  සහ ඳමණි) 



11.  

සිවිල් ඉංරීම වම් දයිත්ම න් 
සහ ඳමණක් දදළ වේ. දදළ 
සහති ෙල/පිටුෙල පිතඳ  
ඇමිණි  යුතු  . 

ඉංරීම ම්  ර්මන්ත් 
සචිෙර්ධන දධි ක ව/ 

(CIDA) යා ඳංචි ක දචි   
 

යා ඳංචි ක  ණ්ඩ / 
වරේණි 

 

11.  

විවද්ශී  ත ත්න   බල ල  
වද්ශී  ඒජන්ත්ෙ ව කු වලස 
යා ඳංචි කෙන්නන් සහ ඳමණක් 
දදළ වේ. (විවද්ශී  ත ත්න  
විසින් නිකු    න ලද බල ල  
සහති ෙල පිතඳ  ඇමිණි  
යුතු .) 

නිව ෝජන    න 
විවද්ශී  ප්රධන 
ත ත්නව/ නම 

 

12.  
දදළ ෙඳ ව/ ඳළපුරුද්ද 
(ෙර්ෂ ේණන)  

 

13.  
ේණුවදවෙ සහ ලබ ං  හරී 
උඳක ම ණ   ල සීමෙ 
(ංනෙයාන් ඉංක ඳ    න්න) 

 

14.  බචිකු රුෙන්වේ වත්ො තුරු 

බචිකුවේ නම ගිණුම් ෙර්ේ  

  

  

15.  
 ෘෂි ර්ම දමත්චිශ  වෙත් 
වේෙන ලද දයිත්ම ේසතු පිළිබ 
විසත්  

ද ම්ම්  වෙ ලබන 
දයිත්ම ේණන 

 

දයිත්ම ේසතු වලස 
වේවූ මුළු මුදල 

 

කුවිත්න්සි දචි    

ංන   

මුදල් කුවිත්න්සිව/ මුල් පිතඳත් වමහි වනොේලවෙන වසේ දලෙන්න 

 

2021 ෙර්ෂ  සහ  ෘෂි ර්ම දමත්චිශ  වෙත් භණ්ඩ, ෙඩ සහ වසේෙ සඳම ම වෙවෙවෙන් 

සඳයුම් රුෙන්/ව ොන්ත්ර  රුෙන් යා ඳංචි ක රීම ම සහ වමම ද ම්ම්ඳත්ර  සම  නිකු     ඇති 

උඳවදස සහ ව ොන්වද්සි රී ෙ ව රුම්ේ  බෙ  එම උඳවදස සහ ව ොන්වද්සිෙලත ම එ   බෙ  

වමයින් සනථ   මි. 

 

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

ද ම්ම් රුවේ ද සන 

 

ද ම්ම් රුවේ නම : ..................................................................... 

ද ම්ම් රුවේ ත්නතු  :  ..................................................................... 

ංන    :  .....................................................................  නිල මුද්රෙ  

 


