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ඉදිකිරීම් ආරක්ෂණ අරමුදල (ඉ.ආ.අ.)
CONSTRUCTION GUARANTEE FUND (CGF)

කාර්යසාධන අත්තිකාරම් ඇපකර ඉල්ලුම්පත්රය
APPLICATION FOR PERFORMANCE BOND ADVANCE PAYMENT GUARANTEE
A) ක ොන්න්රොත් ආයතනයේක යවිස්යරයය(ව්යොපොරයලිනොපදිංචිනයඅනුව්)

ඒ පුද්ගල
SOLE

DETAILS OF THE CONTRACTOR (As per BR)

හවුල් වයාපාර
PARTNERSHIP

සමාගම්
LTD

01 ආයතනජේ නම
Name of the Company
02 ලියාපදිංචි ලිපිනය
Registered Address
03 ගනුජද්යණු රන ලිපිනය
Communicating
Address
05 ෆැක්ස් /
Fax

04 දුර ථන/Telephone
06 විද්යුත් ත තැප ල / e-mail

07 ඇමතිය යුතු තැනැත් තතා
Contact Person
09 වැට් ලියාපදිංචිය
Active Registration of VAT

B)

08 ජිංගම දුර ථන
Mobile
ඇත/YES

නැත/No

කස්ව්ොකනෝජ කේයකයොරතුරු

10

DETAILS OF THE EMPLOYER/CLIENT

11 නම / Name

ජස්වාජයෝජ
Employer ()

රාජය
Government

ජපෞද්ගලි
Private

12 ලිපිනය / Address

13 දුර ථන / Telephone

14 ෆැක්ස්/Fax

15 විද්යුත් ත තැප ල / e-mail

C)

ක ොන්න්රොත් ආයජිංනේකන්න්රුව්රනොකේයවිස්යරය

16 නම/ Name

DETAILS OF THE ENGINEER TO THE CONTRACT

17 දුර ථන / Telephone
19

18 විද්යුත් ත තැප ල/e-mail

ප්රතිලාභියා /Beneficiary
(If differs from No.11)

D) ජොති යලිනොපදිංචියකයොරතුරු NATIONAL REGISTRATION
20 සීඩා උපරිම ජර්ණිය
CIDA Highest Grade

ාණ්ඩය
category

21

සීඩා ලියාපදිංචි අිං ය
CIDA Record Book No

22 වලිංගු ාලය
Valid Up to

E) ව්යොපිතිනඅයඅලොවයවිස්යරයයDETAILS OF THE CONTRACT/PROJECT
23 වයාපිතිජේ
ජගාඩනැගිලි
ස්වභාවය
Building
Type of project
(√)

මහා මර්ග
Highway

පාලම්
Bridge

ජල සම්පාද්යන හා වාරිමාර්ග හා භූමි හ රීම් සහ
වැි ජලය
ජවනත් ත
ජලාපවහනය
ජලපවහන
ජගාඩකිරීම්
බැස්සවීම
(සඳහන් රන්න)
Water Supply & Irrigation & Land Dredging & Storm Water
OTHER
Drainage
Reclamation Reclamation Drainage
(Please Specify)

24 වයාපිතිජේ නම
Name of Project
25 ජ ාන්රාත් ත අිං ය/
Contract No

26 ජ ාන්රාත් ත ජ ාන්ජද්ි/
Conditions of Contract

27 District /
දස්ික් ය
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28 ලිංසු ඇප ර අිං ය/
Bid Bond No

29 අවලිංගු වන දනය/
Expiry Date

30 ලබාගත් ත ආයතන/Taken From

F) තරවුල්යවිසඳීකේයවිස්යර
DETAILS OF RESOLVING DISPUTES
32 ප්රාථමි ජබ්රුම් රු
Adjudicator

ඒ

ස්වාධීන/
Independent

31 ජබ්රුම් රණ
(Adjudicator/Arbitration)

පුද්ගල/
Sole

මණ්ඩල/
Board

33 ජබ්රුම් රණය
Arbitration

ජස්වාජයෝජ යා සම්බන්ධයි/
Employer Related
ඒ

පුද්ගල /
Sole

මණ්ඩල/
Board

G) ඇප රයවිස්යරනයයDETAILS OF THE BOND/GUARANTEE
34 ඇප රජේ වටිනා ම
රු.
Amount of the Bond
Rs.
ජ ාන්රාත් ත මුද්යලින් ප්රතිතතයක් ජලස /
36
As a % of contract sum
ිට
දනය
From
Date
37 ඉල්ුම් රන ාලය
Requested period
38 ජ ාන්රාත් ත ාලය
Original Contract Period
39 නඩත් තතු ාලය
Defect Liability Period
දනය
40 පැවරුම් ලිපිය ලැබුනු දනය
Date
Award letter received date

මාසය
Month

වර්ෂය
Year

35 ජ ාන්රාත් ත වටිනා ම වැට් රහිත/
රු. (-)VAT
Contract Sum වැට් සහිත/
Rs. (+)VAT
ජතක්
දනය
මාසය
වර්ෂය
To
Date Month
Year

මාසය
Month

වර්ෂය
Year

41

%

වැඩ ආරම්භ රන දනය
Works to be commenced

දනය
Date

මුළු දන ගණන
No of days

මාසය
Month

වර්ෂය
Year

H) ජ ාන්රාත් ත ආයතනජේ ගිණුම් විස්තර DETAILS OF THE COMPANY GENERAL ACCOUNT

සැ.යු. ජමම ගිණුම් අිං ය කිිදු අවස්ථාව ජවනස් ල ජනාහැකි අතර ියළුම ඉදරි ගණුජද්යනු ජමම ගිණුම හරහා ිදුජව්ස.
Please note: This account cannot be changed at any circumstance and will be used for all future transactions.
42 ගිණුම් අිං ය/Account No
43 බැිංකුව/Bank

44 බැිංකු ජක්තය / Bank Code

45 තාඛාව/Branch

46 තාඛා ජක්තය / Branch Code

47 ලිපිනය/Address

48 දු. ./Tel

49 විද්යුත් ත ලිපිනය/e-mail

50 ෆැක්ස්/Fax

I) වයාපිතිය ජවනුජවන් ගබජආ ආජයෝජනය YOUR INVESTMENT TO THE PROJECT
51 ආරම්භයට ජපර
Before implementation

වයාපිතිය අතරතුර
During implementation

52

ආජයෝජන ප්රභවය ස්වයිං
Source of Investment Self

ණය මුද්යලක්
loan

J) රක්ෂණයන් DETAILS OF THE INSURANCE POLICIES
53

රක්ෂණ වර්ගය/Type of Policies දනය
වලිංගු ාලය/Effective Period Date
(a) Workmen’s Compensation
(b) All Risk

මාසය වර්ෂය
Month Year

දනය
Date

මාසය වර්ෂය
Month Year

වටිනා ම (රු.)
Value Rs:

ලබාගත් තජත් ත
Taken From

ිට
To

ඇප රය/බැදුම් රය ලබාගන්නා ක්රමජව්සද්යය - අතිනි  ලියාපදිංචි තැප ජලන්  කුරියර් ජස්වාජවන්  ජවනත් ත ____________
(නිජයෝජිතජයකු පැමිජණන්ජන්නම්, ගහුජආ නම, ජා.හැ.අිං. හා ආද්යර්ත අත් තසන සහති

ල ලිපියක් අප ජවත ලැබීමට සලස්වන්න.)

MODE OF COLLECTION OF BOND/GUARANTEE – by hand  by registered post  by courier  Other ……………..…
(If a representative personally collects send an Authorization Letter with Name, NIC No & Specimen Signature of the person.)

J) බවනවත් ආයයැේැත් ආයොයයAUTHORIZED SIGNATORY
54 නම / Name

55 දනය / Date

තනතුර / Designation

දනය
Date

මාසය
Month

වර්ෂය
Year

ජා.හැ.අිං./ NIC No. ජිං.දු.අිං. / Mobile No. අත් තසන/ Signature

56 සමාගම් මුද්රාව
Company Seal / Rubber Stamp

ජමම අයදුම්පරය“ACL-PBAG” හි සඳහන් ඇමුණුම් සමඟ ඉදරිපත් ත රන්න.
This application should forward with Application Checklist “ACL-PBAG” with documentary evidence.
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