(අයදුම්පත න ොමිනේ නිකුත් කරනු ලැනේ.)
කාර්යාලීය ප්රයයෝජනය සඳහා
වයපෘති කළම ොකරණ
ඒකකයට ලද ද ය
ඉේලුම් කර ලද
ණය මුදල

(ණය අයදුම්කරු විසින්ම පිරවිය යුතුය)
SMILE III චක්රීය අරමුදල යටනත් ණය පහසුකම් ලබො ගැනීම සඳහො අයදුම්පත්රය)
සියලු විස්තර සම්ූර්ණ කරන් (අදොල න ොව
01. වයොපොරනේ ම/ආයත නේ ම

විස්තර අදොල න ොව බව සඳහන් කරන් ).
කොර්යොලීය ලිපි ය :කර්මොන්ත ශොලොනේ ලිපි ය :-

වයොපොර ලියොපදිංචි අිංකය :-

සම්බන්ීකරණ නිළධොරියොනේ
වයොපොරනේ ස්වොභොවය :-

වයොපොරික දුරකථ

ම හො දුරකථ

අිංකය :-

අිංකය :-

ෆැක්ස් අිංකය :ජිංගම දුරකථ
02. හවුේකරුවන්/
අධයක්ෂවරුන්නේ ම්

හිමිකම්
ප්රතිශතය
(හවුේකරුවන්
සිටී ම්)

අිංකය :-

විදුත් තැපැේ ලිපි ය :ජොතික
පදිංචි ස්ථො නේ ලිපි ය
හැඳුනුම්පත්
අිංකය

03. ණය ලබොගැනීම සඳහො කැමති බැිංකුව සහ
ශොඛොව :
04. වයොපොරය/ වයොපෘතිය පිළිබඳ නකටි හැදන්ීමක් : ඉඩ කඩ ප්රමොණවත් න ොනේ

05. අවශය කරනු ලබ

ම් විස්තර අමුණන්

ණය පහසුකම : (අවශයතොව පැහැදලිව සඳහන් කරන් )
මුදල

දුරකථ

අිංකය

06. නව ත් බැිංකුවලින් ලබොගත් ණය (තිනේ ම්)
බැිංකුව සහ ශොඛොව

ලබොගත් පහසුකම
සහ ද ය

ලබොගත් මුේ මුදල

වත්මන් හිඟ නශ්ෂය

තබො ඇති සුරැකුම්

07. මූලය වොර්තො නතොරතුරු :
...................................... දන න් අවසන් වර්ෂය සඳහො
විකුණුම් …………………………………….
ශුද්ධ ලොභය ………………………………….
පිරිවැටුම මත නගවූ බදු …………………..
නවළඳ ණයගැතිනයෝ ……………………...

නව ත් ණයගැතිනයෝ ………………………….
නවළඳ ණයහිමිනයෝ ………………………….
නව ත් ණයහිමිනයෝ …………………………

ඉහත නතොරතුරු මොනේ / අපනේ දැනීම සහ විශ්වොසය ප්රකොරව නිවැරද බවට ප්රකොශ කර සිටි අතර, නමම අයදුම් පත්රය
ලැබීනමන් පසුව වයොපෘති කළම ොකරණ ඒකකය නහෝ බැිංකුව විසින් උචිත යැයි හැනඟ ආකොරයට කලින් කලට සිදුකරනු
ලබ විමසීම් සඳහො මම/අපි එකඟ නවමි/ එකඟ නවමු.
අයදුම්කරුනේ/කරුවන්නේ ම/ ම්
අත්ස
1. ……………………………………………….
2. ……………………………………………….
3. ……………………………………………….
ද ය …………………………..

…………………………..
…………………………..
…………………………..

කාර්යාලීය ප්රයයෝජනය සඳහා පමණි

කළම ොකරු
…………………
…………………
පොරිනභෝගිකයොනේ ම : …………………………………………………………………………………………..
අයදුම්කර ලද ණය මුදල : ……………………………………………………………………………………
බැිංකුව සහ ශොඛොව : ……………………………………………………………………………………………..
නයොමු අිංකය : …………………………………………………………………………………………………….
..…………… ද පැවති ක්රියොකොරී කමිටු රැස්ීනම්දී ඉහත අයදුම් පත්ර සොකච්ඡොවට බඳුන් කළ අතර, නයෝජිත වයොපෘතිය ණය
නයෝජ ොවලියට අයත් නමනහයුම් උපනදස් සමග එකඟ ව / එකඟ න ොව බැවින්, අයදුම්පත වැඩිදුර පියවර ගැනීම පිණිස
ඉදරිපත් කරමි / න ොකරමි.'
සැලකිය යුතුයි - සුදුසුකම් ලබන ව්යපෘති සඳහා ණය ප්රදානය කිරීම සම්ුර්ණයයන්ම අදාල බැැංකුයේ ණය ඇගයීම් මත සිදු යේ.
ද ය :- …………………..

වැඩි විස්තර සඳහො විමසන්

වයොපෘති කළම ොකරණ ඒකකය /කර්මොන්ත අමොතයොිංශය

- 0112329722 (නිනයෝජය වයොපෘති අධයක්ෂ) 0112390142 (වයොපෘති කළම ොකරණ ඒකකය)

(SMILE III RF) මූලික අයදුම්පත්රය සමඟ ලබා දියයුතු යව්නත් යතාරතුරු
1. වයොපෘතිනේ

ම/ අයදුම්කරුනේ

2. වයොපෘතිනේ තත්වය :

ම:

ව/ පුළුේ කිරීමක්

3. වයොපෘතිනේ ප්රමොණය ( වත්කම්වල වටි ොකම - ඉඩම් හො නගොඩ ැගිලි හැර) :
(රු. ලක්ෂ 5 ට අඩු/ රු. ලක්ෂ 5.0-10.0 ත් අතර/ රු. මි. 1.0 - රු. මි. 5.0 අතර/ රු.මි. 5.0 - රු.මි10.0
අතර/ රු.මි. 10.0 - රු.මි. 50.0 ත් අතර/ රු. මි. 50.0 - 100.0 අතර/ රු. මි. 101-150.0 අතර )
4. ණය අවශය කුම කොරණයකටද ය වග : ( මැෂින් මිලදී ගැනීමට/ නගොඩ ැගිලි ඉදකිරීමට/ කොරක
ප්රොේධ අවශයතො / වත්කම් මිලදී ගැනීමට )

5. පවති

යන්ත්රසූත්ර වල විස්තර : (මිලදී නග

6. මිලදී ගැනීමට ය

7. පවති

තිනේ ම්)

යන්ත්රසූත්ර වල විස්තර (අදොලනේ

නස්වකයින් ගණ

ම්) :

: (ස්ිර/ නකොන්ත්රොත් පද ම මත)

8. ණය පහසුකම ලබො ගැනීනමන් පසු නස්වක වර්ධ නේ ප්රමොණය :
9. වර්තමො

විකුණුම්/ දළ ලොභය / ශුද්ධ ලොභය (මොසික) :

10. නමම ණය පහසුකම ලබො දීම සඳහො බැිංකුව සෑහීමකට පත්වන්නන්ද /

ැතිද ය

වග :

