
කාර්යාලීය පුයයෝජනය සඳහා  

 

(තරඟ අංකය සහ යේඛණයේ අනුපිළියෙල අංකය යයොදන්න) 

සුහුරුලිය - කාන්තාව හා තතොරතුරු සන්නිතේදන තාක්ෂණ තෙරමුණු වැඩසටහන - 2020 

තහොදම සුහුරු කාන්තා ව වසාිකාව තේරීම 
 

තරඟ අයදුම්ෙත 

 

1. ඉේලුම්කරුයේ සම්පූර්ණ නම      : 

2. ඉේලුම්කරුයේ සම්පූර්ණ නම  

             (ඉංග්රී්සියෙයයන්)     : 

 

3. ලිපිනය     : 

4. දිස්ත්රි(ක්කය    : 

5. ප්රාායීය ය යේකම් යකොඨාශා ය  : 

6. ෙයස     : 

7. ජාතික හැදුනුම්පත් අංකය  : 

8. දුරකථන අංකය    : 

9. විදු ත් තැපැේ ලිපිනය   : 

10. සුහුරුලිය ෙැඩසටහනට සහභාගී වූ 
දිස්ත්රි(ක්කය හා ෙර් ය   : 

11. ඹබ ශ්රී් ලංකා කාන්තා කාර්යාං යේ  
ලියාපදිංචි කාන්තා කාර්ය සමිතියක සාමාජිකාෙක්ද ? : ඔව්   /  නැත 
 
11.1 කාන්තා කාර්ය සංවිධානයේ නම : 
11.2 ලියාපදිංචි අංකය   : 
 

12. ඔබ කිසියෙයම් ෙයාපාරයක යලයලී සියෙ න නම්  

12.1 ෙයාපාරයේ නම   : 

12.1.1 ෙයාපාරය මරම්භ කල ෙර් ය : 

12.1.2 ෙයාපාරය ලියාපදිංචි  ඇ ිතිද ? :   ඔව්  /   නැත 

12.1.3 ලියාපදිංචි වූ දිනය  : 

 

 



13. ෙයාපාරය සඳහා facebook පිටුෙක්  
භාවිතා කරන්යන්ද ?     : ඔව්  /   නැත 
 

14. ෙයාපාරය සඳහා facebook පිටුෙක්  
භාවිතා කරන්යන් නම්  facebook පිටුයව් ලිපිනය   : 
 

15. facebook පිටුෙ මරම්භ කල ෙර් ය   : 

16. facebook පිටුෙ පෙත්ොයෙන යාම ඔබට  
ඔයේ ෙයාපාර කටතු ස සියෙදුකරයෙන යාමට පහසුෙක් විය :  ඔව්  /   නැත 
 

17. ඔයේ ෙයාපාරය සඳහා youtube ගිණුමක් පෙක්ොයෙන 
යයන් න්ද ?      : ඔව්  /   නැත 
 

17.1 එයසේ නම් youtube ගිණුයම් ලිපිනය   : 

      18. ඔබ ඔයේ ෙයාපාරයයන් මදායමක් ලබයිද ?   : ඔව්  /   නැත 

      19. ඔයේ ෙයාපාරය පෙත්ොයෙන යාම සඳහා යතොර සරු තාක් ණය යකයසේ උදවු වූොදැයි සැයකවින්  
            දක්ෙන්න.   
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

20.සුහුරුලිය ෙැඩසටහන පිළිබඳ ඔබයේ අදහස් දක්ෙන්න. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ඉහත යතොර සරු යලෙැරදි බෙත්, තරඟයට අදාල සියෙයළුම තරඟ යකොන්යීසියෙෙලට එකඟ ෙන බෙත්, වියල ච්ය මණ්ඩලය 

විසියෙන් ලබා යදන තීරණයන්ට එකඟෙන බෙත් සහතික කරමි. 

 

 

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

දිනය       අයදුම්කරුයේ අත්සන 

 

 

ප්රාාතීයය වනිතා සංවර්ධන නිළධාරීතේ ප්රාකායය 

 

ඉහත ඉේලුම්කාරිය මා යපෞීෙලිකෙ දන්නා හදුනන බෙත්, ිය ශ්රී් ලංකා කාන්තා කාර්යාං යේ ලියාපදිංචි කාන්තා 

කාර්ය සංවිධානයක සාමාජිකයයකු බෙත්, සුහුරුලිය පුහුණු ෙැඩසටහනක් සඳහා සහභාගී වූ බෙත් ඉහත දැක්වූ සියෙයළු 

යතොර සරු යලෙැරදි බෙත් සනාථ කරමි. 

 

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

දිනය       ප්රාායීය ය ෙයලතා සංෙර්ධන යලලධාරී 

(අවය තාවයක් ුවවතහොේ හහත සෙයා ති  තතොරතුරුව  නිරවද තාවය තසොයා ැැීමම සහහා කටුතතු කරණු  ැත .) 



අයදුම් කිරීම සහහා සුදුසුකම් / නිර්ණායක 

 

යමම තරඟය සඳහා ඉදිරිපත්ෙන සෑම අයදුම්කාරියක්ම පහත සඳහන් සුදුසුකම් සපුරා තිබිය තු සය. 

 

1. අයලොර්යයයන්ම ෙයෙසායක කාන්තාෙක් විය තු සය. 
 

2. ිය අයලොර්යයයන් සුහුරුලිය පුහුණු ෙැඩසටහනක් සඳහා සහභාගී  ඇ තිබිය තු සය. 
 

3. ශ්රී් ලංකා කාන්තා කාර්යාං ය හරහා ලියාපදිංචි   ඇ ිති කාන්තා කාර්යය සංවිධානයක අෙම ෙ යයන් යම් 
ෙන විට මාස 3ක ෙත් සාමාජිකත්ෙය දරා සියෙටිය තු සය. 
 

4. ඉේලුම් කරන අෙස්ථායව්දී සෑම අයදුම් කරුෙකු ස සෙ ෙලංගු ෙයාපාර ලියාපදිංචි සහතිකයක් (BRC) යහෝ 
තම ෙයාපාරය පිළිබඳ ප්රාායීය ය යේකම්යේ යලර්යී ය තිබිය තු සය. 

 

5. තම ෙයාපාරය සඳහා විදු ත් තැපැේ ලිපිනයක්,  යාෙත්කාලීන කරන ලද facebook පිටුෙක් 
අයලොර්යයයන්ම පෙත්ොයෙන යා තු සය. 

 

6. අන්තර්ජාලය තම ෙයාපාර කටතු ස සඳහා යයොදා ෙන්නා බෙ යපන් ඇම සඳහා අදාල ද  ය / ලිඛිත සාක්ෂි 
ඉදිරිපත් කල තු සය. 

 

7. ෙයාපාරය සඳහා ඉේලුම් කරන දිනට අෙම ෙ යයන් මාස 3ක් සඳහා එහි යල ප්ාදනයන් විකිනීයමන් 
මදායමක් උපයා තිබිය තු සය. 

 

ෙහත සහහන් ලියකියවිලි හදිරිෙේ ක  ුතතුයක 

1. සම්පූර්ණ කරන ලද අයදුම්පත 

2. සඳහන් කර ිති සුදුසුකම්, සාමාජිකත්ෙය හා යෙනත් ජයග්ර හණ සඳහා ලබා ිති සහතිකපත් 

3. ෙයාපාරය සඳහා බැංකු ගිණුමක් පෙත්ොයෙන යන්යන් නම් එහි මුේ පිටුයව් පිටපතක් 

4. ජාතික හැඳුනුම්පයතහි පිටපතක්   

 

තෙොදු තකොන්තීසි 

අසම්පූර්ණ අයදුම් පත් සහ ප්රාමාද ඇ ලැයබන අයදුම්පත් යමම තරඟය සඳහා භාර ෙනු යනොලැයේ. වියලසුරුෙන්යේ 
තීරණය අෙසාන තීරණය ෙන අතර ඔබ විසියෙන් එෙන ලද සියෙයළු යතොර සරු ෙල රහසයභාෙය කාන්තා හා ළමා කටතු ස හා 
සමාජ මරක් ණ අමාතයාං ය මගින් මරක් ා කරන අතර අදාල ජයග්ර ාහකයින් යත්රීයමන් පසු ඔබ විසියෙන් එෙන ලද 
සියෙයළු ලිපි යේඛන මකා දමනු ිත.    

 

කරුණාකර අයදුම්පත සහ අදාල ලිපි යේඛන “යහොඳම සුහුරුලිය කාන්තා ෙයෙසායිකාෙ යත්රීම-2020” යන මාත කාෙ 

යටයත්   cdwa.itunit@gmail.com යෙත විදු ත් තැපෑයලන් එෙන්න. ෙැඩි විස්තර සඳහා 011-2186176 අමතන්න. 
අයදුම්පත් භාරෙැනීම 2020 යපබරොරි මස 24 දින සියෙට පෙතින අතර 2020 මාර් ස මස 03 යෙයල දියනන් අෙසන් යව්.  
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