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         මධ්යම රිසර  ධිකාරිසය          

පරොලිතින් ආනයනාරුවන්/ නිෂර්රදනය ා න්නන් ලියරරදිංචිය වශා ධයදුම්රත්රය 

අිංකය  : 

දනය  : 

(1)  කර්මාන්තපේ/ ආනයනකරුපේ නම :  

(2)  ලිපිනය   :   

(3)  දුරකථන අිංකය  :   

(4)  ඳෂාත  :   

(5)  දව්ත්රික්කයකය :   

(6)  ප්රාපීය ය ව ා   ප්රපීය  :   

(7)  වම් න්ධ කරගත යුතු පුීගයා  :   

 (i)  තනතුර  :   

 (ii)  දුරකථන අිංකය  :   

 (iii)  විදුත් ත තෑඳ   :   

(8)  (i)  ආනයනය කරන ද්රලය/ ද්රලයයන්  PE/PP/HDPE/PVC/PU etc) 

  ප්රතික්රීකර ය කෂ :   

  මූලික අමුද්රලය  :   

   ාණ්ඩ   ාණ්ඩ ලර්ග)   

 (ii)  ප්රමා ය  මාිකකල/ ලාර්ෂිකල)   

(9)  ආනයනය කරන රට/ රටලල් 

(10)  ආනයනය කිරීපම් අරමු   අදාෂ පකොටුලට ශරි වකු  පයොදන්න.) 

 I.  කර්මාන්ත කටයුතු  ඔව්  නෑත 

 II.  පලනත් ත කර්මාන්තයකටය විකිණීම වශා   ඔව්  නෑත 

 III.  අඳනයනය වශා  ඔව්  නෑත 

 IV.  පලනත් ත  විව්තර වහිතල) 
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(11)  ආනයනකරු කර්මාන්ත කටයුතු වශා වම් න්ධ නම්, 

 11.1 කර්මාන්ත ලර්ගය ශා නි්ඳාදන ක්රියාලලිය ඳෑශෑදලි  කරන්න. 

 

 11.2  ාවිතා කරන අමුද්රලය  : 

 

 11.3 ක්රියාලලිය භ  ාවිතා කරන රවායන ද්රලය  : 

 

(12)  ඳාරිවරික ආරක්කය   ඳත්රය/ අපනකුත් ත වශතික/ අුමමත කරම් 

 

(13)  ආනයනකරු විකිණීම් කටයුතු වශා වම් න්ධ නම්, 

 13.1 ග ඩා කිරීපම් ඳශසුකම්  ඇත/ නෑත) 

 13.2 ග ඩා කිරීපම් ප්රමා ය  : 

 13.3 ග ඩාල තුෂ ආරක්කයාල ශා ශදික අලවථ්ා වශා පගන ඇති පියලර  : 

 

 13.4 මි භ ගන්නන් පිළි  පතොරතුරු  : 

 

(14)  නිඳදලන අඳද්රලය ලර්ග ශා ප්රමා යන් 

 14.1 ඝන අඳද්රලය  :   

 14.2 ද්රල අඳද්රලය  :   

 14.3 අන්තරාදායක අඳද්රලය  :  

 

 

(15)  අඳද්රලය කෂමනාකර ය කරන ්රම   ෑශෑර කිරීම/ නෑලත  ා ගෑීමම) 

 

 

(16)  අඳද්රලය පිරිඳශදු කිරීම පිළි  විව්තර  ක්රියාත් තමක පව් නම්) 

  

 

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

දනය 

  
 

...................................... 
අදාෂ අත් තවන  

නි මුද්රාල 
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ාරර්යරලීය ප්රපයජනනය රහාර 
 
 

ලියාඳදිංචි අිංකය   :   ........................................................................................................................................ 
 
කාණ්ඩය   :   ........................................................................................................................................ 
 
ලියාඳදිංචි දනය   :   ........................................................................................................................................ 
 
දුඳත් ත අිංකය   :   ........................................................................................................................................ 
 
සුවිපේෂී කරුණු   :   ........................................................................................................................................ 

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

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

 
 
අුමමත කිරීම්   : අුමමත කරන ද / අුමමත පනොකරන ද. 

 
 

 

................................ 
අදාෂ නිධාරි යාපේ අත් තවන 

  
 
 

.................................. 
දනය ශා නි මුද්රාල 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


