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ශ්රී ලංකා ආ ලංෝජ න ම ලංමඩලයක අ ලංත  අ ලංතයම ම ලංකස ම් ක ලං කආය හි ප ලංහ පටි ලං

 ර්මආහිතශආකආ ලංමඟිහි ලංනිමි ලංභආඩලය ලංකහ ලංතනිකු අ ලංතබලි ලංද්රව්ය ලංමිකීගැසීමම ලංකහහආ ලං

ැසනු ක රුව්හි ලංලි ආයදාචි ලංකිරීම. 

 

1. ගැනුම්කරුගේ නම : ........................................................................................... 

2. ජාතින ශැදුනුම්පත් අංකය : ................................................................................... 

3. පුද්ගලික ලිපිනය : .............................................................................................. 

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

4. ජංගම දුරකථන අංකය : ....................................................................... 

5. නිලගවේ / ආයතනගේ දුරකථන අංකය : ................................................... 

6. ප්රාගද්ය ය ගමකම් ගක්ඨාශාය : ........................... 7.දිව්ත්රික්කයකය : ලං............................ 

 

8. ඔබ මිදී ගැනීමට අගේක්කයා කරන භාණ්ඩ කාණ්ඩය / කාණ්ඩ පශත වඳශන් ගක්ටුගලහි වඳශන් 

කරන්න. 

 

A.       නිමි ලංභආඩලය (Finished goods) 
 

B.       ඉව්තකම ලංජෙද ලංකහ ලංජෙද ලං සබලි ලං(Remnant fabric & Fabric off cuts) 
 

C.       තජමකු අ ලංතබලි ලංද්රව්ය ලං  ලංයආිච්චචි ලං   ලංජම හසකි ලං හි්රසූත්ර ලං(Unserviceable ලංmachines)  ලං ලං ලං ලං 
 ලං ලං ලං ලං ලං 
     ය ලංකහ ලං  ය ලංජම ව්ම ලං හි්රසූත්ර ලං(Scrap iron and metal) 

   ඇැලු ක ලංඋයආාැ ලං(Garments Accessories) 

   ජෙදහළි ලංජම ව්ම ලංතමුද්රව්ය ලං(Non Garment material) 

D.    ලං ලං ලංඇම්රු ක ලංද්රව්ය ලං 

 

 

9.   ඔබ විසින් අබලි ද්රලය බාගන්ගන් ුමමන කා්යයය වඳශාද     ) 

a. තයම ම ලංකහහආ ලං   b. ක්ව් ා ලංරැකි ආව්ක් ලංකහහආ ලංභආිචතආ ලංකිරීමඅ 

c. ප්රතිචක්රී ෙ   ලංකහහආ ලං   d. ජේශ අ ලංමසව්ත ලංතජකිච ලංකිරීම ලංකහහආ ලං 

e. ජව්ම අ ලං(කහහහි ලං ෙහිම) ලං

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

 

Form 2 



2 
 

 

10. ඔබගේ ලයාපාක ක ආයතනය / ව්ලයං රැකියාල පිළිබඳ ගත්රතුරු : 

a. ව්යආයආෙ  ලංආ ලංෝ තම  ලංආ ලංක්ව් ා ලංරැකි ආජේ ලංමම ලං  ලං............................................................. 

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

b. ලි ආයදාචි ලංතා   ලං  ලං

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

c. ලිහම  ලං  ලං

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

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

d. ව්යආයආෙජේ ලංආ ලංක්ව් ා ලංරැකි ආජේ ලංක්ව්භආව්  ලං  ලං

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

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

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

ඉහත ලංකහහහි ලංජත ෙතුරු ලංකතය ලංහආ ලංනිව්සෙද ලංබව්අ ලංකහතිච  ලං ෙමි. ලං 

 

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

 ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලංමම ලංකහ ලංත අකම        දම  
 

 

 

 

කා්යයා ප්රගයජජනය වඳශා 

1 අපනයන වැකසුම් 
කාපය 

 

2 ලියාපදිංචි අංකය  

3 ලියාපදිංචි කෂ දිනය  

4 ලියාපදිංචි භාණ්ඩ 
කාණ්ඩය 

A  B  C  D  

 


