ව්ාරිමාර්ෙ අමාත්යාංශය
(මහව්ැලි කලාප ආශ්රිත් ඇලගේලි හා ජනාව්ාස
ගපාදු යටිත්ල පහසුකම් සංව්ර්ධන රාජය අමාත්යාංශය)
ශ්රී ලංකා මහව්ැලි අධිකාරිය
සැපයුම්කරුව්න් ලියාපදංචි කිරීම 2022 ව්ර්ෂය සඳහා
අයඳුම් පත්රය
අයඳුම් පත් අංකය
ලදුපත් අංකය

3)

ව්යාපාරයේ නම : .......................................................................................................
ව්යාපාරයේ ලිපිනය : ..................................................................................................
...................................................................................................
ව්යාපාරයේ ස්ව්ාභාව්ය (තනි / හවුල් / සමාගම්) : ..........................................................

4)

සන්නනියේදන සම්බන්නධතා :

1)
2)

දුරකථන (ස්ථාව්ර )

දුරකථන (ජංගම)

ෆැක්ස් අංක

ඊ යම්ල් ලිපිනය

5)

පසුගිය ව්සර සඳහා ලියාපදංචි වී ඇති / නැති බව් : ...............................

6)

ලියාපදංචි වීමට අදහස් කරන භාණ්ඩ / යස්ව්ාව්
අංකය
විස්තරය

7)

*යව්නත් :
.................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................

(ඉහත *යව්නත් යටයත්, ඔබ විසින්න ලියාපදංචි වීමට ඉල්ුම් කරන භාණ්ඩ හා යස්ව්ා සැපයුම් පිළිබඳ ඔබ
නිෂ්පාදකයයක්ද, ආනයන කරුයව්ක්ද,
අනිව්ාර්යයන්නම සටහන්න කෙ යුතුයේ.)

නියයෝජිතයයක්ද,

අයෙවිකරුයව්ක්ද

යනාද

විස්තර

2022 ව්සයර්දී ශ්රී.ෙ.ම.අ. ට ඉහත භාණ්ඩ / යස්ව්ා සැපයීම සඳහා මා /අප ආයතනය ලියාපදංචි
කර ගැනීමට කටයුතු කරන යෙස යමයින්න ඉල්ෙමි. යම් සමඟ (1) මුදල් ගෙවු ලදුපගත් හා (2)
ව්යාපාර ලියාපදංචි කිරීගම් සහතිකගේ ඡායා පිටපත් අමුණා ඇත.

...................................................
නම

...................................
අත්සන
(නිෙ මුද්රාව්)

Ministry of Irrigation
(State Ministry of Canals and Common Infrastructure Developments in
Settlements in Mahaweli Zones)

Mahaweli Authority of Sri Lanka
Registration of Suppliers (Goods/Services) for Year 2022
Application Form
Application No
Receipt No
01. Name of the Business: ……………………………………………………………………………………
02. Address of the Business: ……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
03. Nature of Business (Sole/ Proprietorship/Partnership): ………………………………………
04. Communication links:
Telephone
Land Line

Mobile

Fax

e-mail address

05. Whether Registered for last Year (Yes / No): ………………………….
06. Goods/services for which registration is sought:
Number
Description

07. *Others:
…………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………..
[Please note - ‘Mentioning that whether, a manufacturer, an importer, an agent or a trader’
regarding above goods or services under others* is compulsory.]

I hereby request to register me/our Institution for supplying of above Goods/Services for
MASL – in 2022. The copies of the (1) Receipt of the payment and (2) The Business registration
certificate are attached here with.

……………………………………………………….
Name

………………………………
Signature (with seal)

