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ජෛව හරයනයට ලක්වන කාොම්කරෝර්ට් කිරීමට හැකියරව රවතින බහු ධවයවිා හර
නිෂ්රරදන ආනයනාරුවන් ලියරරදිංචි කිරීකම් ධයදුම්රත්රය
(1)

ආනයනකරුගේ ග ොරතුරු
(i) නම සහ ලිපිනය
(ii) දුරකථන අිංකය
සථලර :

(2)

:
:
:
ජිංගම :

ආනයනය කරන ද්රලය/  ිෂඳද්යනල විස ර :
අනු
අිංකය

ගලළ නමය

රසයික නමය

(3)

ිඳද්යලන රට

(4)

ිෂඳද්යකයගේ /  සඳයුම්කරුගේ ග ොරතුරු
(i)
(ii)

(5)

විද්යුත් ත ඳ් :

HS Code

ප්රමයය

:

නම සහ ලිපිනය
දුරකථන අිංකය
සථලර :

:

:
:
ජිංගම :

විද්යුත් ත ඳ් :

ගේශීය/  ජ යන් ර සහිකක ිරීමම් :
(ජජල හයනයට ක්ලන ගකොම්ගඳෝසට් ිරීමමට හිරයල ඳලතීම පිළිබල පිළිගත් ත ආය නයිරන් බගත් ත
සහිකක ිරීමම - ඒ පිළිබල පිටඳත් ත ඇත් තනම් ඒල අමුය එලන්න)
අනු
අිංකය

සහිකක කළ ආය නය

සහිකකඳත් ත ලර්ගය

අගනකුත් ත ග ොරතුරු

පිටඳත් ත අමුයන්න.
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ිකුත් ත කළ දනය

(6)

සහිකක ිරරිම සහ පිළිගත් ත රසයනගරයිරන් බගත් ත ඳීමක්ෂය ලර් 
අනු
අිංකය

ඳීමක්ෂය ලර් ල

රසයනගරගේ නම

ිකුත් ත කළ දනය

පිටඳත් ත අමුයන්න
(7)

ආනයනගේ අරමුණු
ගලළ
ිෂඳද්යන
ගඳෞේගලික
ගලනත් ත

(8)

ඉහ සඳයුම් ද්රලය ිෂඳද්යන අරමුය සහ නම් ඳහ ලගුල සම්පූර්ය කරන්න
අනු
අිංකය

(9)

ිෂඳද්යකයගේ නම

ිෂඳද්යකයගේ ලිපිනය

(i)

ිෂඳද්යකයගේ/  ිෂඳද්යකයන්ගේ නම් :

(ii)

ිෂඳද්යකයන්ගේ ලිපිනය/  ලිපින :

(iii)

දුරකථන අිංකය :
සථලර :

(iv)

ජිංගම :

දුරකථන/  විද්යුත් ත
ඳ්/  ෆක්ස
ලිපිනය

විද්යුත් ත ඳ් :

ඳරිසර ආරක්ෂය බඳත්රගේ (EPL) අිංකය :
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ඳ.ආ.බ. අිංකය සහ
කල් ඉකුත් ත ලන
දනය

මම ගමම ලියඳදිංචි වීම සහ අයදුම් කරන්ගන්,

(10)

ජජල හයනයට ක්ලන ගකොම්ගඳෝසට් ිරීමමට හිරයල ඳලිකන බහු
අලයවික ආනයනකරුගලක්
ජජල හයනයට ක්ලන/  ගකොම්ගඳෝසට් ිරීමමට හිරයල ඳලිකන
ිෂඳද්යන ිඳද්යලන්ගනක්
සුදුසු තීරය සකුණු කරන්න
ඉහ

සහන් ග ොරතුරු ස ය හ ිලරද බලටත් ත 015 ඳරිසර ආරක්ෂය ගරගුි  අනුල ගඳොලිිකන් බ්ේ ාවි ය

හනම් ිරරිමට පියලර ගගන ඇික බලටත් ත සහිකක ගලමි.

..................................
දනය

.................................................
අයදුම්කරුගේ අත් තසන

ාරර්යරලීය ප්රකයෝෛනය රහහර
ලියඳදිංචි අිංකය : ........................................................................................................................................
කණ්ඩය

: ........................................................................................................................................

ලියඳදිංචි දනය

: ........................................................................................................................................

දුඳත් ත අිංකය

: ........................................................................................................................................

ගලනත් ත

: ........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................

අනුම ිරරිම

:

අනුම කරන ද /  අනුම ගනොකරමි.

.......................................
බයත් ත ිධරියගේ අත් තසන
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දනය සහ මුද්රල

