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පිටක ොටුව බැස්ටියන් මොවත බස්ට පර්යන්තය කවළඳ ප්රචොරණ අයිතියට පැවරීම  ස්ඳහො කයෝජනො ස්හ 

මිල ගණන්  ැඳවීම  

  අයදුම්පත්රය  

මෙෙ ම ොටස අයදුම් රු විසින් සම්ුර්ණ  ර ඉදිරිපත්  ළ යුතුය. සම්ුර්ණ කිරිෙට මපර විස්තර හො 

ම ොන්මේසී මහොදින් කියවො බලන්න. 

 

1. ආයතනමේ නෙ :.................................................................................................... 

2. ලිපිනය  :.................................................................................................... 

3. දුර ථන අං ය :.................................................................................................... 

4. ෆැක්ස්   :.................................................................................................... 

5. ලංසු සුරක්ෂණ අං ය :.................................................................................................... 

6. බැංකුමේ නෙ  :.................................................................................................... 

7. ලියකියවිලි  ඉදිරිපත් කිරීෙ (අමුණො ඇති/නැති බව සඳහන්  රන්න) 

  (අමුණො 

ඇත/නැත) 

මවනත්  රුණු 

01 ඉදිරිපත්  රනු ලබන කයෝජනො හී ස්ටවභොවය ස්හ විස්ටතර   

02 ඹබ විසින් ඉදිරිපත්  රනු ලබන මයෝජනො (දැන්ීම් ප්රසිේධ 

කිරීෙට බලොමපොමරොත්තු වන ආ ොරය, ජොති  ගෙනො ගෙන 

ම ොමිෂන් සභොව ෙගින් අමේක්ිත සහය (අවශ්ය වන්මන් 

නම් කුඩො ප්රෙොණමේ මවළඳ කුටියක්/ATM යන්රයක් 

බැස්ටියන් ෙොවත ෙගී පර්යන්ත භූමිමේ ස්තොපිත  ර ගැනීෙ 

ආදි යන  රුණු ඇතුලත් මේ) 

  

03 අදොළ ආයතනමේ  ොර්ය දර්ශ් ය (Profile) සහ විස්තර   

04 

 

05 

වයොපොර ලියොපදිංචි කිරීමම් සහති ය  (පිටපත් ඇමිණිය 

යුතුය.) 

වැට් ලියොපදිංචි සහති ය (බදු මගවනු ලබන්මන්නම් පිටපත් 

ඇමිණිය යුතුය.) 

  

06 පසුගිය වසර 03 මුලය වොර්තො අමුණො ඇත.   
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8. සපයො ඇති මටන්ඩර් ම ොන්මේසි හො විස්තරවලට අනුකූලව වසර මද    ොලයක්  සඳහො 

පහත සඳහන්  ල මුදල  ජොති  ගෙනොගෙන ම ොමිෂන් සභොව මවත ලබොදීෙට එ ඟ මවමි. 

 

 

 

 මුදල ඉලක් කමන් මුදල අකුරින් 

පළමු වසර සඳහො රු.  

මදවන වසර සඳහො රු.  

 

 

ආයතනමේ නෙ  :..................................................................................................... 

බලයලත් නිළධොරි නෙ  :..................................................................................................... 

තනතුර ...............................   අත්සන :....................... 

දිනය............................................      

නිල මුද්රොව ……………………………………………………………… 
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එ ඟත්වය ඵල කිරීමම් ප්ර ොශ්ය 

ෙො මතෝරො ගැනිමෙන් පසුව ජො.ග.ම ො.ස පනවො ඇති ම ොන්මේසි උල්ලංඝනය කිරීෙක් මහෝ ෙොධය 

සදොචොරයට පටහැනිව යම් ක්රියොවක් මහෝ සිදු රයි නම් එවැනි ඕනෑෙ අවස්ථොව  ලන්සු සුරක්ෂණය 

සහ ඇප රය ෙො හට අහිමිවන බවත් මටන්ඩරය අවලංගු කිරිමම් ුර්ණ අයිතිය ජොති  ගෙනොගෙන 

ම ොමිෂන් සභොව සතු බවත් ෙෙ දනිමි. 

එමස්ෙ, රජමේ තීරණයක් වන සංවර්ධන  ටයුතු සදහො දැන්ීම් ඉවත් කිරීෙට සිදු වුවමහොත්, එෙ 

වගකීෙ ජොති  ගෙනොගෙන ම ොමිෂන් සභොව විසින් ඛොර මනොගන්නො අතර, ඒ මවනුමවන් අයවිය යුතු 

මුදල සෙොනුපොති ව අඩු කිරීෙට ජොති  ගෙනොගෙන ම ොමිෂන් සභොවට බලය ඇත.  

ඉහත සපයො ඇති සියළු මතොරතුරු සතය හො නිවැරදි බවද ඉහත සදහන් කිසිවක් වැරදි සහගත යැයි 

අනොවරණය ීෙ දී මහෝ ම ොමිෂන් සභොව විසින් නියෙ  ර ඇති ම ොන්මේසි උල්ලංඝනය  ළ බවට 

සනොථ වූ විට දී ෙොමේ ගිවිසුෙ අවලංගු වන බවද ෙෙ පිළිගනිමි. 

ආයතනමේ නෙ  :..................................................................................................... 

බලයලත් නිළධොරි නෙ  :..................................................................................................... 

තනතුර ...............................   අත්සන :....................... 

දිනය............................................      

නිල මුද්රොව …………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


