සිවිල් කටයුතු සඳහා කකොන්ත්රාත්කරකවන්න් ක ස දුසුදුක ත ්සේකසුවන රීමේක ත ශ්ය්ා් සඳහා
ඉල්ලු ත රීමේක ත ශයසු ත ත්රය
ඒ සඳහා ශදාළ කකොටුක්හි (√) ලකුණ කසන්න.
ශ.
ආ.

නව ලියාපදිංචි
කකොන්ත්රාත්කරකවන ක ත ්න විටත්කර CIDA හි ලියා දිංචි කස ඇතින ත සේක ුත්රය හා කරුණිය
කසන්න.
සඳහන්

ග ොඩනැගිලි

ගරේණිය

පාලම්

ගරේණිය

වාරිමාර්

ගරේණිය

මහා මාර්
ජල සම්පාදන හා ජලප්රවාහන

ඇ.

සිංවිධානාත්කරමක ක්ොසතුවන
ඇ.

1.

ග ොන්ත්රාත්කර ගේගල ලියාපදිංචි නාමය

2.

සිංවිධානගේ ස්වභාවය

තනි හිමි ගේ
සීමිත ව කීම් සහිත ගපොදු
වයවස්ාාිතත යයතන

ඈ.

ගරේණිය

ලියා දිංචි ලිපිනය
දුර ාන අිං :
ෆැක්ස් :
ඊ ගම්ල් :

හවුල්
සමා මක්

ඉ.

ැහැදලි රීමේමසේ ශ්ය ූ විට ස තබන්ධ කසගනු ලබන නිලධාරියාකේ නම ්නතුවන
(ඇතින ත)
දුර ාන අිං :
ෆැක්ස් :
ඊ ගම්ල් :

ඊ.

සීමි් ්ගකී ත සහි් ක ොසු සමාගමසේ කහෝ ්ය්සථාාපි් ආය්නයසේ න ත
ලියාපදිංචි අිං ය :
ලියාපදිංචි

ළ දනය :

නිකුතු ප්ර ාිතත ප්රාලධනය :
වයවස්ාාිතත ම්ඩඩල සහහා හහි සිංස්ාා ත ිරීමම අදාළ ගතොරතුගේ ලිිත ගල්නන ගවන්
ගවන් වශගයන් ලබා දය යුතුය.

තනි හිමි ගේ ගහෝ හවුල් නම්
වයාපාරය ලියාපදිංචි
ලියාපදිංචි
උ.

ළ දනය :

ළ දනය :

මූලය සම්පත්කර

බැිංකු කහෝ ක්නත්කර ආය්න්ල මූලය හදුක ත
හදුක ත
ස්ථීර බැිංකු අයිරා

්ටිනාකම

ද.කල්. ලකුණු

ආය්නකේ නම

ස්ථීර තැන්පතු
ධන සහති ය
ජිං ම ගිණුම
ඉතුගේම් ගිණුම

දුගිය ්සස 3 සේ සඳහා මූලය ්රකායසේ සාසාිංය
2020
ඉදිරීමගම් සි ිතරිවැටුම
ස්ාාවර වත්කර ම්
ජිං ම වත්කර ම්
ජිං ම බැර ම්
දගු ාලීන බැර ම්

2019

ද.කල්. ලකුණු
2018

ාර

ප්රාලධනය

ශුද්ධ වත්කර ම්

ඌ.

ක ෞද්ගලික ස ත ත්කර

ඌ. 1. ්ෘත්කරතීමය කාර්ය මණ්ඩලය - නි්ය
මණයි.

නම

අ. වසර 15
අත්කරදැකීම් සහිත
වරලත්කර
ඉිංජිගන්ගේවගේ
1.
2.
ය. වසර 10
අත්කරදැකීම් සහිත
වරලත්කර
ඉිංජිගන්ගේවගේ
1.
2.
ඇ. තාක්ෂණි
නිලධාීම - NDT
ගහෝ
ACT
සුදුසු ම්
හා
වසර
5
අත්කරදැකීම් සහිත
1.
2.
ප්රමා
මිනින්ගදෝගේ
1.
2.

විකු ඥ ජාතික
සේක ුත්රය හැඳුනු ත ත්කර
ශිංකය

ආය්න ශ්යන්්සකේ කාර්ය මණ්ඩලය

කසු්ා
නියුසේ්යන්කේ
EPF සාමාජික
ශිංකය

්ෘත්කරතීමය
දුසුදුක ත හා
සාමාජික
ශිංකය

ද.කල්.
ලකුණු

අධීක්ෂ වගේ

එ.

දුගිය ්සස 5 ක කාලය තුළ සිසුවුණු ඉදරීමේ ත කටයුතු

්සස
(ශ්කසෝහණ ක්රමයට)

ද.කල්. ලකුණු

පිරි්ැටු
(ඉදරීමේ ත කටයුතු මණසේ)

එකතු්
ඒ.

දුගිය ්සස 5 ක කාලය තුළ ස තපූර්ණ කල විාලම කකොන්ත්රාත්කර ඉදරීමේ ත කටයුතු
විගශේෂ විගශේෂඥ ක්ගෂේත්ර

ඔ.

අවසන්
ල වසර

වයාපිති
ස්ාානය

ද.කල්. ලකුණු

ඉතිරි වී ඇති කාර්යයන්
කසු්ාදායකයා

ඕ.

ග ොන්ත්රාත්කරතුග
අවසාන
වටිනා ම

කකොන්ත්රාත්කරතුක
විසථ්ස

කකොන්ත්රාත්කරතුක
්රමාණය

ද.කල්. ලකුණු

කකොන්ත්රාත්කරකවනට ශයත්කර් ඇති යන්ත්ර හා උ කසණ උ කල්ණණය

ශමුණා ඇති ලියරීයවිල්ල
1. වලිංගු යදායම් බලපත්රය හා ගමෝ ර් රා ප්රවාහන ග ොමසාරිස් විසින් නිකුත්කර
ලියාපදිංචි ිරීමගම් සහති ය
2. අයිති ගේගල දවුගේම් ප්ර ාශය
3. ගයෝ යතා සහති ය

රන

අ. යන්ත්ර හා පප ර ගයන් ාර්යශුරත්කරව හා අයිතිය
වර් ය මත පදනම්ව වරලත්කර
යාන්ත්රි ඉිංජිගන්ගේ හා දසාපති ප්රාගද්ය ය ගල් ම් විසින් සහති
ළ යුතුව ඇත.
උ කසණ විසථ්ස

ලියා දිංචි ශිංකය
ශනුක්රමික ශිංකය

ධාරි්ා්ය

මිලදී ගත්කර දනය

සහතික රීමේම.

ගමම අයදුම්පත්රගේ මා අප විසින් ලබා ී  ඇති ගතොරතුගේ හා ඇුණණුම් ඇතුු  සියු  ලිිතගල්නන
ගමම දන සතය හා නිවැරද බව සහති
රමි. අසතය ගතොරතුගේ ගමම අයදුම්පගතහි මා අප
සහහන් ර තිගේ නම් ගමම අයදුම්පත අම්පාර දස්ත්රික් ගල් ම් ාර්යාලය විසින් ප්රතික්ගෂේප
රනු ලැගේ.

ශත්කරසන

බලයලත්කර ශධිකාස්සයාකේ ශත්කරසන
්නතුවන නාමය
ශයසු ත ත්කර දනය

