ගම්මිරිස් ආරක්ෂිත මිළ ය ෝජනා ක්රනමය
ප්රාථමිමිර රමාමයා් ත ාමයාත ාචශ

තය

ගගාරුවග්  ිය ාදිංචි  ිරරිමය-2017

-ාදන න රෘෂිරමාමය යෙදාමාතයම්් තුග
ිය.ද.ාචර
ග ා.ලධ.යරොතස

ඉල්ලුම් දත්රර
(යමයමය යරොතස ගම්මිරිස් ගගාරුව විසි්  සම්පුමාණ රළ යුතු .)
1. දිංචි  සහ ගම්මිරිස් ගගාග පිළිබඳග විස්තර
1.1. ලගාකරුගේ නම : ..............................................................................................................
1.2. ලිපිනය: ...........................................................................................................................
1.3. ජාතික ශැඳුනුම්පත් අංකය:
1.4. දුරකතන අංකය :
1.5. දිව්ත්රිංක්කය: ....................................................
1.6. ප්රාාගිය ය ගමකම් ගක්ඨාසාවය: ..................................................
1.7. දැනට ගිණුමක් පලත්ලාගගන යන බැංකුගේ නම වශ ාඛාල වශ ගිණුම් අංකය:
බැංකුගේ නම :........................................................ාඛාල: ............................................. ගිණුම්
අංකය: ...........................................................................
1.8. ගම්මිරිව් ලගාගේ ලපවරිය (අක්කර/ පර්චව්) : ..............................
1.9. ලගාගේ ව්ලභාලය;
තනිලගා

මිශ්රාලගා

ගගලතු

1.10.ලගාගේ ඇති ගම්මිරිව් ලැම වංඛාාල
ලයව

අවුරුදු 03 අඩු

අවුරුදු 03 ලැඩි 15 අඩු

අවුරුදු 15 ලැඩි

ලැම වංඛාාල

1.11.ගම්මිරිව් ප්රාගදදය : ගිය ය / පැනියුර්
1.12.ලගාකරු වතුල දැනට පලතින වියළි ගම්මිරිව් ප්රාමායය ි.ග්රෑෑ. :......................
1.13. විකුණු ි.ග්රෑෑ. ප්රාමායය ............... වශ ිගෝ ග්රෑෑමයක මිෂ රු ....................
ඉශත දක්ලා ඇති කරුණු වතා බල වශ නිලැරදි බල වශතික කරමි.
............................................
දිනය

...................................
ලගාකරුගේඅත්වන

මාගේ දැනිගම් ශැටියට ඉශත වශන් ගත්රතුරු නිලැරදි බල වශතික කරමි.
.......................................................
ග්රෑාම නිරාරි/ආර්ථික වංලර්රන
නිරාරි/ාදන න රෘෂිරමාමය වංලර්රන
නිරාරි
(අත්වන වශ නි මුද්රාල)

(යරොට්ඨාසයේ ග ාප්ති න ලධාරාරි විසි්  සම්පුමාණ රළ යුතු .)

2. යගවිම් ගාත ාොළ විස්තර
2.1. ලගාකරු විසින් ඉදිරිපත් කර ඇති බිමපත් ශා ගමඛය අනුල
a) ලගාකරු විසින් විකුණු ලීටරයක බර ග්රෑෑම් 500ට ලැඩි ගම්මිරිව්
ප්රාමායය:(ි.ග්රෑෑ.):..............................ගතතමන ප්රාතිතය................%
b) ලගාකරු විසින් විකුණු ලීටරයක බර ග්රෑෑම් 500ට අඩු ගම්මිරිව් ප්රාමායය ...........................එම
ගම්මිරිව් ල ගතතමන ප්රාතිතය : ........%.
c) නියම කරනු බන ආරක්ෂිතමිෂ (රු./ි.ග්රෑෑ.) : ...........................................................................
d) ගගවිම් වඳශා නිර්ගි කරනු බන මුළුමුද (රු.) : ...................................................................
විකුනු ගත්ගය ි.ග්රෑෑ.

ි.ග්රෑෑ. වදශා නිර්ගිය ත
මුද රු.

ගගවීම වදශා
නිර්ගිය ත මුද රු.

ලීටරයක බර ග්රෑෑම් 500
ගශෝ ලැඩි
ලීටරයක බර ග්රෑෑම් 500
අඩු
එකතුල

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

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

දිනය

ලාාප්තිති නිරාරි
(අත්වනවශනිමුද්රාල)

3. යගවිම් ලධමායේශ ිරරිමය සහ ානුමයත ිරරිමය

(ිංස්ත්රිමක් රාමා ාාය ්  සම්පුමාණ රළ යුතු .)
ඉශත වඳශන් ..............................................................................ලගාකරුට පශත වඳශන් පරිදි ගගවිම් නිර්ගි
කරමි
a) ග්රෑෑම් 500ට ලැඩි වියළි ගම්මිරිව් ි.ග්රෑෑ. ............. ක් වඳශා ි.ග්රෑෑ.01ක් රු. ........... බැගින් (රු.) : ......
b) ග්රෑෑම් 499ට අඩු වියළි ගම්මිරිව් ි.ග්රෑෑ. ............... ක් වඳශා ි.ග්රෑෑ.01ක් රු. ............ බැගින් (රු.) : .......
c) මුළු මුද (රු.) : .........................................
(ාොළයනොගනවිස්තරරදාහරි් න.)

.........................................
දිනය: .........................

දිව්ත්රිංක් ලාාප්තිති නිරාරි අත්වන

ඉශත වඳශන් ගගවිම අනුමත කරමි.
.........................................

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

දිනය

වශකාර අරාක්
(අත්වන වශ නි මුද්රාල)

