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මුදල් මණ්ඩලය 

ශ්රී ලා ම මබ ංකාව  

 

2016 ඔක්තෝංර් 27             කුද්රමූලලය පන්ේ විධමන                      2016 අා  06 

  

අධයකව ුන්්ේ  හබ ්රධමන විධමය  නිලධමරියම්ේ /හමමමනයමධිකා මරි්ේ   

සුදුසු ම් හබ ්යෝග්යතම ය ිළිබං  තක්රුන  

2016 අංක 6 දරන ක්ෂුද්රමූල්ය නනේ   11 වගන්තිය ප්රකරරව ිකුත  කරන ්ී. 
 

1. සුදුසුකම් සහ 

ේ යෝගයතාරවය ිළිබඳ  

තාක්ෂේ ේරුව ස හර 

ිකර්ණරයකයන්ත 

1.1. පුද්ග්ේ යුත නහතා කරුණු ව්ට යට  වන්තේ න්ත නම්, එම 

පුද්ග්යර ඳ්නත්ර්රී  ක්ෂුද්රමූල්ය සමරගමක අ්යක්ෂවවරේ යුත 

ේ හෝ ප්ර්රන ිධ්රයක ික්්රරියුත/සරමරනයරධිකාකරරිවරේ යුත 

ේ ්ස න ිරීමට ේ හෝ ේ තාෝරර ගැනීමට  ේ නරහැිය. 

   අ)     අ්යරනන සුදුසුකම් ේ හෝ ව්  ය සුදුසුකම් ේ හෝ 

ක්ෂුද්රමූල්ය වයරනරර, ඳැංුත කටයුතු, මූල්ය, නීිමය ේ හෝ 

නරිනර්න ේ හෝ ඊට අදරළ ේ වන  අංශයින්ත ක්රියරකරරී 

නළපුරුද්දක්ෂ  ේ නරිබීම. 

   ආ)    ශ්රී ්ංකරේ හ ේ හෝ ිධේ ද්ශයක ේ නරසියකයක්ෂ, යම් ිකයරමන 

ේ හෝ අධීක්ෂවණ අධිකාකරරයක්ෂ, ව් ියේ හීන්තේ ේ 

සංගමයක්ෂ, ිධමර්ශන ේ කරමිවන්ත සභරවක්ෂ, ිධිකෂ්චය 

සභරවක්ෂ, ේ හෝ ේ වන  නීිමය ආයතානයක්ෂ මගින්ත යම් 

වංචරවක්ෂ, රැවටීමක්ෂ, වංක ක්රියරවක්ෂ ේ හෝ හ හර සමරන 

සරනරරධී ක්රියරවක්ෂ ිළිබඳ ව යකදු කරනු ්ඳන  

ිධමර්ශනයකට  ේ හෝ ිධභරග ිරීමකට භරජනය වී ිබීම. 

   ඇ)   වංචරවක්ෂ, රැවටීමක්ෂ, වංක ක්රියරවක්ෂ ේ හෝ හ හර සමරන 

සරනරරධී ක්රියරවක්ෂ ේ හෝ ෑන ම නීියක්ෂ ේ හෝ හ යටේ   

ිකුත  කරන ්ද්දර වූ, රීි, ේ රගු්රයක, ිධ්රන ේ හෝ 

ිකර්ණයන්තට අනුකූ් ේ නරවීම වැික ක්රියරවන්ත 

සම්ඳන්ත්ේ යන්ත ශ්රී ්ංකරේ හ ේ හෝ ිධේ ද්ශයක නීි මඟින්ත 

ිළහිටුවන ්ද අධිකාකරණයින්ත, ිකයරමන ේ හෝ අධීක්ෂවණ 

අධිකාකරරයින්ත, ව් ියේ හීන්තේ ේ සංගමයින්ත, ිධමර්ශන 

ේ කරමිවන්ත සභරවින්ත, ිධිකෂ්චය සභරවින්ත ේ හෝ ේ වන  

මණ්ඩ්යින්ත වැරදිකරුේ වුත ේ හෝ එකී ක්රියරවට 

සම්ඳන්ත් නරර්ශවයක්ෂ ේ ්ස හඳුනරේ ගන වැරදිකරුවුත වී 

ිබීම. 

   ඈ)   වංචරවක්ෂ, රැවටීමක්ෂ, වංක ක්රියරවක්ෂ ේ හෝ හ හර සමරන 

සරනරරධී ක්රියරවක්ෂ සම්ඳන්ත්ේ යන්ත වන වරදකට 

අධිකාකරණයින්ත වැරදිකරු වී ේ හෝ එවැික වරදක්ෂ 

සම්ඳන්ත්ේ යන්ත අධිකාකරණයින්ත ේ චෝදනර ්ඳර ිබීම. 

   ඉ)   ියකයම් අධිකාකරණයින්ත සදරචරර ිධේ රෝධී ක්රියරවකට   

සම්ඳන්ත් වරදකට වැරදිකරුවුත වීම. 
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   ඊ)     ශ්රී ්ංකරේ හ ේ හෝ ිධේ ද්ශයක ියකයම් අධිකාකරණයින්ත 

වේතු භංග වයට ේ හෝ ඳංේ කරේ ්ර  භරවයට න  ඳවට 

ප්රකරශ කර ිබීම. 

   උ)      ණය ආනසු ේ ගවීමට අධිකාකරණයින්ත ේ දන ්ද 

ිකේ යෝගයක්ෂ ේ හෝ ආඥරවක්ෂ ක්රියර මක ිරීමට 

අේ නරේ හරස  වීම ේ හෝ  නැහැර හැර ිබීම. 

   ඌ)    ිකයරමන ේ හෝ අධීක්ෂවණ අධිකාකරරයක්ෂ ිධයකන්ත, ශ්රී ්ංකරේ හ 

ේ හෝ ිධේ ද්ශයක ියකයම් ආයතානයක අ්යක්ෂව, ප්ර්රන 

ිධ්රයක ික්්රරි ේ හෝ ේ වන  ික්්රරියුත ේ ්ස 

ේ ේවේ යන්ත ඉව  ිරීම ේ හෝ ේ ේවය අ හිටුවීම. 

   එ)      අධිකාකරණයක්ෂ මඟින්ත යකහි ිධකල් වූ පුද්ග්යුත ේ ්ස  

ප්රකරශ ිරීම. 

   හ)    i) ිකයරමන ේ ේතු මතා ඳ්නත්රය ේ හෝ වයරනරරය 

අව්ංගු කරනු ්ැබූ ේ හෝ අ හිටුවනු ්ැබූ ේ හෝ 

    ii)       ශ්රී ්ංකරේ හ ේ හෝ ිධේ ද්ශයක ී ඈවර වූ ේ හෝ ඈවර 

ේ වමින්ත නවින ේ හෝ අිකවරර්යය ඈවර ිරීමකට 

යට ව යකටින්තනර වූ ෑන ම ඳ්නත්ර්රී  ඳැංුතවක, 

ඳැංුත ේ නරවන මූල්ය ආයතානයක, 

අ්යක්ෂවවරේ යුත, ප්ර්රන ිධ්රයක ික්්රරියුත ේ හෝ 

ේ වන  ඳ්තා් සහිතා තානතුරක්ෂ දරර යකටීම. 

   ඔ) ේ වන  ඳ්නත්ර්රී  ක්ෂුද්රමූල්ය සමරගමක 

අ්යක්ෂවවරේ යක්ෂ ේ හෝ ේ ේවරිකයුක්ෂිකයුත වීම 

  
1.2. ඳ්නත්ර්රී  ක්ෂුද්රමූල්ය සමරගමක අ්යක්ෂව ේ ්ස වයස අුරරුදු 

70 ඉක්ෂමුර පුද්ග්ේ යුත ේ ේවේ ේ ේ නරේ යදිය යුතුය. ේ කේ ේ ුරවද 

2016 ේ දසැම්ඳර් 31 ට ේ නර වයස අුරරුදු 70 ඉක්ෂමවන 

අ්යක්ෂවවරේ යුතට 2017 ජනවරරි 01 දිේ නන්ත ආරම්භ වන නරිදි 

උනරිම වශේ යන්ත තාව  වසර තුනක (03) කර්යක්ෂ අ්යක්ෂව 

ේ ්ස රැඳී යකටිය හැක. 

2. සුදුසුකම් සහ  

ේ යෝගය වය ිළිබඳ  

තාක්ෂේ ේරු ිරීේ ම්ී 

අනුගමනය ක් යුතු 

ක්රියර මරර්ගය 

2.1. ස ම ක්ෂුද්රමූල්ය සමරගමක්ෂම අ්යක්ෂව ේ හෝ ප්ර්රන ිධ්රයක 

ික්්රරි/සරමරනයරධිකාකරරි ේ ්ස න වීම ස හර ේ තාෝරරග  

පුද්ග්යන්තේ ේ දිුරරුම් ප්රකරශයක්ෂ සහ ප්රකරශයක්ෂ ිළිබේ වසින්ත 

ඇමුණුම් I සහ II අනුව ශ්රී ්ංකර මහ ඳැංුතේ හ ක්ෂුද්රමූල්ය 

ආයතාන අධීක්ෂවණ ේ දනරර්තාේ ම්න්තතුේ හ අ්යක්ෂව ේ වතා ඉදිරින  

කළ යුතුය. 

  
2.2. ඉහතා ස හන්ත කරුණට අමතාරව, නළමු න වීම ්ඳන ිධටී 

ඔහු/ඇය ිධයකන්ත ේ මම න වීමට ේ නර ේ ේවය ක් ේ ේවර 

ේථරනේ ේ ඔහුට/ඇයට නැවරී ිබූ රරජකරරිව් කරර්ය සර්න 

මට්ටම ිළිබඳ  ේ ේවර ේ යෝජකයර ිකුත  ක් සිිළයක්ෂ න වීමට 

ේ නර ක්ෂුද්රමූල්ය ආයතාන අධීක්ෂවණ ේ දනරර්තාේ ම්න්තතුේ හ 

අ්යක්ෂව ේ වතා ඉදිරින  කළ යුතුය. 

  2.3. යම් ක්ෂුද්රමූල්ය සමරගමක්ෂ ිධයකන්ත තාම අ්යක්ෂව ූරේ යහි 

තාවදුරට  රැඳී යකටින අ්යක්ෂවවරුන්තට අදරළව වරර්ෂිකකව දිුරරුම් 

ප්රකරශ සහ ප්රකරශයන්ත තාම වරර්ෂිකක මහ සභර රැේවීමට 

මරසයකට ේ නර ක්ෂුද්රමූල්ය ආයතාන අධීක්ෂවණ 

ේ දනරර්තාේ ම්න්තතුේ හ අ්යක්ෂව ේ වතා ඉදිරින  කළ යුතුය. 
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3. අ්යක්ෂවේ ේ 

අනුමැිය 

3.1. ක්ෂුද්රමූල්ය ආයතාන අධීක්ෂවණ ේ දනරර්තාේ ම්න්තතු අ්යක්ෂව ඉහතා 

ිධ්රන අංක 1 හි ස හන්ත කරුණු සැ්ිල්්ට ේ ගන ඳ්නත්ර්රී  

ක්ෂුද්රමූල්ය සමරගමක අ්යක්ෂවවරේ යුතේ ේ ේ හෝ ප්ර්රන 

ිධ්රයක ික්්රරී/සරමරනයරධිකාකරරී වරේ යුතේ ේ න වීම ේ හෝ 

නැවතා න ිරීම අනුමතා ිරීම ේ හෝ ප්රික්ෂේ ෂ්න ිරීම කරනු 

ඇතා. 

  3.2. ක්ෂුද්රමූල්ය ආයතාන අධීක්ෂවණ ේ දනරර්තාේ ම්න්තතු අ්යක්ෂව ිධයකන්ත 

ඉහතා අනුමැිය ේ හෝ ප්රික්ෂේ ෂ්න ිරීම සම්ඳන්ත්ව (ප්රික්ෂේ ෂ්න 

ිරීමකී එයට ඳ්නරන ්ද කරුණු ද සමඟින්ත) අදර් 

ඳ්නත්ර්රී  ක්ෂුද්රමූල්ය සමරගම දැනුව  කරන අතාර, හ 

සම්ඳන්ත්ව අදර් අ්යක්ෂව ේ හෝ ප්ර්රන ිධ්රයක 

ික්්රරී/සරමරනයරධිකාකරරී ේ ේ සැ්ිල්්ට ේ යරමුිරීම සහ එම 

දැන්තවීම හ ආකරරේ යන්තම ක්රියර මක ිරීම එම ක්ෂුද්රමූල්ය 

සමරගේ ම් වගකීමි. 

4. න වීේ මන්ත නසුව  වන 

නුසුදුසුකම් දැනුම්ීම 

4.1. ස ම ක්ෂුද්රමූල්ය සමරගමක්ෂම එම සමරගමට න ුර අ්යක්ෂව ේ හෝ 

ප්ර්රන ිධ්රයක ික්්රරී/සරමරනයරධිකාකරරී ේ හෝ සම්ඳන්ත්ව 

ඔහු/ඇය එම තානතුරට උචිතා සහ ේ යෝගය ේ නරවන ඳවට 

සර්රරණ සැකයක්ෂ ේ හෝ ේ ේතු කරරණර ඇිවූ  ිධට, එම කරුණු 

ගැන දැනුව වී දින දහහතාරක්ෂ (14) ඇතුළතා හ ිළිබඳ ව 

ක්ෂුද්රමූල්ය ආයතාන අධීක්ෂවණ ේ දනරර්තාේ ම්න්තතු අ්යක්ෂව ේ වතා 

දැනුම්දිය යුතුය. 

  4.2. ක්ෂුද්රමූල්ය සමරගමක යම් අ්යක්ෂවවරේ යක්ෂ ේ හෝ ප්ර්රන 

ිධ්රයක ික්්රරිවරේ යක්ෂ/සරමරනයරධිකාකරරීවරේ යක්ෂ ිධයකන්ත 

ඉදිරින  කළ කළ දිුරරුම් ප්රකරශේ ේ ේ හෝ ප්රකරශේ ේ ස හන්ත 

ේ තාරරතුරු ේ වනේවූ, ේ වනේක්, ව්ංගු නැි, අදරළ ේ නරවන 

ේ හෝ සරවදය ඳව ේ හසිුරවේ හර , හ සම්ඳන්ත්ව දින දහහතාරක්ෂ 

(14) ඇතුළතා ක්ෂුද්රමූල්ය ආයතාන අධීක්ෂවණ ේ දනරර්තාේ ම්න්තතු 

අ්යක්ෂව දැනුව  කළ යුතුය. 

5. ෑන ම අවේථරවක 

අ්යක්ෂව මඟින්ත 

 රණ ගැනීම 

5.1. ක්ෂුද්රමූල්ය ආයතාන අධීක්ෂවණ ේ දනරර්තාේ ම්න්තතු අ්යක්ෂව ිධයකන්ත 

යම් ක්ෂුද්රමූල්ය සමරගමක අ්යක්ෂවවරේ යක්ෂ ේ හෝ ප්ර්රන 

ිධ්රයක ික්්රරිවරේ යක්ෂ / සරමරනයරධිකාකරරිවරේ යක්ෂ එම 

තානතුේ රහි ර වර තාඳර ගැනීමට නුසුදුසු සහ ේ යෝගය ේ නරවන 

ඳවට හඳුනරග  ිධට එම අ්යක්ෂවවරයර ේ හෝ ප්ර්රන ිධ්රයක 

ික්්රරියර/සරමරනයරධිකාකරරි ිළිබඳ ව ිධ්රන අංක 3.2. හි 

ස හන්ත කරුණු උනේ යෝගී කරගිකමින්ත  රණ ගනු ඇතා. 

 

 

 

 

ඉන්තද්රජිත  ුතමරරේවරමි 

මුදල් මණ්ඩ්ේ ේ සභරනි 

ශ්රී ්ංකර මහ ඳැංුතේ හ අධිකානි 
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ඇමුණුම I 

අ්යක්ෂවවරයුත/ප්ර්රන ිධ්රයක ික්්රරීවරයුත/ප්ර්රන කළමනරකරුවුත/එවැික න වීමක්ෂ ස හර 

ේ තාෝරරගන්තනර ්ද පුද්ග්යුත ිධයකන්ත ඉදිරින  ක් යුතු දිුරරුම් ප්රකරශේ ේ ආක්ිය 

දිවුුනම් ්ර මයය 

.......................................................................................................................................................................................(සිිළනය)  

හි නදිංචි .............................................................................................................. හැඳුනුම්න  අංක/ගමන්ත ඳ්නත්ර 

අංක දරන...................................................................................................................................................................(සම්ූර්ණ 

නම) වන මම ේ ඳෞද්්/හින්තදු/ක්රිේියරික/කේ තාෝසික/මුේසිම් ආගමිකයුත වශේ යන්ත ගරම්ී ර 

ූර්වකව ද, අවංකව ද, සතායවරීව ද ේ මේ ේ සහික කරමින්ත ප්රිඥර ේ දමි/ දිුරරර ප්රකරශ කරමි1. 

1. ඉහතා නම ස හන්ත ප්රිඥරකරු/දිුරරුම්කරු මම ේ වමි. 

2. ...............................................................................................................................................(තානතුර) වන මම 

...................................................................................................................(සමරගේ ම් නම) ආයතානේ ේ 

.......................................................................................(තානතුර) ේ ්ස න ිරීමට ේ  රීන වී ඇතා. 

3. මර හට අදරළ ක්ෂේ ෂ්ත්රයන්තහි නහතා ස හන්ත අ්යරනිකක සහ/ේ හෝ ව්  මය සුදුසුකම් 

ඇි ඳවට ප්රිඥර ේ දමි/ දිුරරර ප්රකරශ කරමි. 

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

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

4. මර හට නහතා ස හන්ත නරිදි ක්ෂුද්රමූල්ය වයරනරර, ඳැංුත කටයුතු, මු්යමය කටයුතු, නීිමය 

ේ හෝ නරිනර්නමය ේ හෝ ේ වන  අදරළ ිධවයන්ත ිළිබඳ ව මනර න්පුරුද්දක්ෂ ඇි ඳවට 

ප්රිඥර ේ දමි/ දිුරරර ප්රකරශ කරමි. 

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

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

5. මම ශ්රී ්ංකරේ හ ේ හෝ ිධේ ද්ශයක ේ නරසියකයක්ෂ, යම් ිකයරමන ේ හෝ අධීක්ෂවණ අධිකාකරරයක්ෂ, 

ව් ියේ හීන්තේ ේ සංගමයක්ෂ, ිධමර්ශන ේ කරමිවන්ත සභරවක්ෂ, ිධිකෂ්චය සභරවක්ෂ, ේ හෝ 

ේ වන  නීිමය ආයතානයක්ෂ මගින්ත යම් වංචරවක්ෂ, රැවටීමක්ෂ, වංක ක්රියරවක්ෂ ේ හෝ හ හර 

සමරන සරනරරධී ක්රියරවක්ෂ ිළිබඳ ව යකදු කරනු ්ඳන  ිධමර්ශනයකට  ේ හෝ ිධභරග 

ිරීමකට භරජනය වී ේ නරමැි ඳවට ප්රිඥර ේ දමි/ දිුරරර ප්රකරශ කරමි. 

6. මම වංචරවක්ෂ, රැවටීමක්ෂ, වංක ක්රියරවක්ෂ ේ හෝ හ හර සමරන සරනරරධී ක්රියරවක්ෂ ේ හෝ ෑන ම 

නීියක්ෂ ේ හෝ හ යටේ   ිකුත  කරන ්ද්දර වූ, රීි, ේ රගු්රයක, ිධ්රන ේ හෝ ිකර්ණයන්තට 

අනුකූ් ේ නරවීම වැික ක්රියරවන්ත සම්ඳන්ත්ේ යන්ත ශ්රී ්ංකරේ හ ේ හෝ ිධේ ද්ශයක නීි මඟින්ත 

ිළහිටුවන ්ද අධිකාකරණයින්ත, ිකයරමන ේ හෝ අධීක්ෂවණ අධිකාකරරයින්ත, ව් ියේ හීන්තේ ේ 

සංගමයින්ත, ිධමර්ශන ේ කරමිවන්ත සභරවින්ත, ිධිකෂ්චය සභරවින්ත ේ හෝ ේ වන  

මණ්ඩ්යින්ත වැරදිකරුේ වුත ේ හෝ එකී ක්රියරවට සම්ඳන්ත් නරර්ශවයක්ෂ ේ ්ස හඳුනරේ ගන 

වැරදිකරුවුත වී ේ නරමැි ඳවට ප්රිඥර ේ දමි/ දිුරරර ප්රකරශ කරමි. 

7. මම වංචරවක්ෂ, රැවටීමක්ෂ, වංක ක්රියරවක්ෂ ේ හෝ හ හර සමරන සරනරරධී ක්රියරවක්ෂ 

සම්ඳන්ත්ේ යන්ත වන වරදකට අධිකාකරණයින්ත වැරදිකරු වී ේ හෝ එවැික වරදක්ෂ 

සම්ඳන්ත්ේ යන්ත අධිකාකරණයින්ත ේ චෝදනර ්ඳර ේ නරමැි ඳවට ප්රිඥර ේ දමි/ දිුරරර ප්රකරශ 

කරමි. 

8. මම ියකයම් අධිකාකරණයින්ත සදරචරර ිධේ රෝධී ක්රියරවකට සම්ඳන්ත් වරදකට වැරදිකරුවුත 

වී ේ නරමැි ඳවට ප්රිඥර ේ දමි/ දිුරරර ප්රකරශ කරමි. 

9. මම ශ්රී ්ංකරේ හ ේ හෝ ිධේ ද්ශයක ියකයම් අධිකාකරණයින්ත වේතු භංග වයට ේ හෝ 

ඳංේ කරේ ්ර  භරවයට න  ඳවට ප්රකරශ කර ේ නරමැි ඳවට ප්රිඥර ේ දමි/ දිුරරර ප්රකරශ 

කරමි. 

10. මම ණය ආනසු ේ ගවීමට ියකයම් අධිකාකරණයින්ත ේ දන ්ද ිකේ යෝගයක්ෂ ේ හෝ ආඥරවක්ෂ 

ක්රියර මක ිරීමට  අේ නරේ හරස  වී ේ නරමැි ඳවට ප්රිඥර ේ දමි/ දිුරරර ප්රකරශ කරමි. 
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11. මම ිකයරමන ේ හෝ අධීක්ෂවණ අධිකාකරරයක්ෂ ිධයකන්ත, ශ්රී ්ංකරේ හ ේ හෝ ිධේ ද්ශයක ියකයම් 

ආයතානයක අ්යක්ෂව, ප්ර්රන ිධ්රයක ික්්රරි ේ හෝ ේ වන  ික්්රරියුත ේ ්ස ේ ේවේ යන්ත 

ඉව  කර ේ හෝ ේ ේවය අ හිටුවර ේ නරමැි ඳවට ප්රිඥර ේ දමි/ දිුරරර ප්රකරශ කරමි. 

12. මම අධිකාකරණයක්ෂ මඟින්ත යකහි ිධකල් වූ පුද්ග්යුත ේ ්ස ප්රකරශයට න වී ේ නරමැි ඳවට  

ප්රිඥර ේ දමි/ දිුරරර ප්රකරශ කරමි. 

13. මම   

        අ)   ිකයරමන ේ ේතූන්ත මතා ඳ්නත්රය ේ හෝ වයරනරරය අව්ංගු කරනු ්ැබූ ේ හෝ 

අ හිටුවනු ්ැබූ ේ හෝ 

 ආ)  ශ්රී ්ංකරේ හ ේ හෝ ිධේ ද්ශයක ී ඈවර වූ ේ හෝ ඈවර ේ වමින්ත නවින ේ හෝ 

අිකවරර්යය ඈවර ිරීමකට යට ව යකටින්තනර වූ ෑන ම  ඳ්නත්ර්රී  ඳැංුතවක, 

ඳැංුත ේ නරවන මූල්ය ආයතානයක, අ්යක්ෂවවරේ යුත, ප්ර්රන ිධ්රයක 

ික්්රරියුත ේ හෝ ේ වන  ඳ්තා් සහිතා තානතුරක්ෂ දරර ේ නරමැි ඳවට ප්රිඥර 

ේ දමි/ දිුරරර ප්රකරශ කරමි. 

14. මම ේ වන  ඳ්නත්ර්රී  ක්ෂුද්රමූල්ය සමරගමක අ්යක්ෂවවරේ යක්ෂ ේ හෝ 

ේ ේවරිකයුක්ෂිකයුත ේ නරවන ඳවට ප්රිඥර ේ දමි/ දිුරරර ප්රකරශ කරමි. 

 

ේ මම දිුරරුම් ප්රකරශේ ේ ස හන්ත 

කරුණු ප්රිඥරකරුට/ /දිුරරුම්කරුට 

ියවර ේ  රුම්කර දුන්ත අතාර, 

ඔහු/ඇය එම කරුණු සතාය ඳවට 

ිළිබේ ගන ප්රිඥර ී/දිුරරුම් 

ී........................ දින ........................................ 

ී මර ඉදිරිිළටී අ සන්ත තාඳන ්ී. 

 

 

 

 

       මර ඉදිරිිළටී 

 

             සමරදරන ිධිකශ්චයකරර/ 

 දිුරරුම් ේ කරමසරරිේ 
  

 

සටහන:          1 -      අදරළ ේ නරවන වචන කනර හරින්තන. 

- ක්රිේියරික සහ කේ තාෝසික පුද්ග්යන්ත දිහරර ප්රකරශ කර යකටිය යුතු අතාර ේ ඳෞද්්, හින්තදු, මුේසිම් 

සහේ වන  ආගම් අදහන පුද්ග්යන්ත සහික කරමින්ත  ප්රිඥර දිය යුතුය 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

අදරළ  නරිදි මුද්දර 

අ්වන්තන. 
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ඇමුණුම II 

 

ංලපත්රලමී හමමග්්ම් නම : ........................................................................................................  
 

අධයකව/්රධමන විධමය  නිලධමරි/හමමමනයමධිකා මරි/ැ කනි පේකමක හ බම ්තෝ ම 

ග්්නම ලද පුද්ග්ල්යක විසි් ඉදිරිපේ  ල යුතු ්ර මයය 

(................ දිනට අදමළ ඇමුණුම් හහිත ) 
 
 

1. පුද්ගසික ේ තාරරතුරු 

1.1. සම්ූර්ණ නම: ............................................................................................................................................................... 

1.2. ජරික හැඳුනුම් න  අංකය:.................................................................................................................................... 

1.3. ිධේ ද්ශ ගමන්ත ඳ්නත්ර අංකය: ............................................................................................................................. 

1.4. උනන්ත දිනය: ..................................................................................................................................................................... 

1.5. ේිර සිිළනය: ................................................................................................................................................................. 

1.6. වර්තාමරන සිිළනය: ...................................................................................................................................................... 

2. ඳ්නත්ර්රී  ක්ෂුද්රමූල්ය සමරග ේ මහි න වීම 

2.1. මණ්ඩ්යට/වර්තාමරන තානතුරට න වූ දිනය: ............................................................................................. 

2.2. තානතුර: ............................................................................................................................................................................ 

2.3. ේ ද්ශීය ේ හෝ ිධේ ද්ශික ඳව: ........................................................................................................................................ 

2.4. වරර්ෂිකක ේ හතානය ( ිධේතාර සහිතාව): 

2.5. අ්යක්ෂවවරයර ේ හෝ ප්ර්රන ිධ්රයක ික්්රරි/සරමරනයරධිකාකරරි සහ/ේ හෝ ඔහුේ ේ/ඇයේ ේ 

නුරේ ල් සරමරජිතකයින්ත සමරගේ ම් ව කම් භරිධතාේ යන්ත උනයරග  ප්රි්රභ ව්  වරර්ෂිකක 

වටිනරකම:  

(උදර: සමරගේ ම් භූමිය, ේ ගරඩනැගිසි, වරහන ආදිය) 

2.6. ඉහතා 2.5 ස හන්ත ව කම් නඩ තුව ස හර ේ හෝ ිධයදම් ප්රිූරණය (ණය කර්,, ිලල්න , 

උනේ යෝගිතාර ිලල්න  යනරදිය) ස හර සමරගම ිධයකන්ත දැරූ ිධයදම්. 

2.7. එම ව කම් මි්ී ග  අගය සහ ේ නර  අගය හර ිකශ්ච් ව කම් ිළහිටර ඇි ේථරනය. 

3. ඥර න්තේ ේ පුද්ගසික ේ තාරරතුරු 

3.1. ක්ත්රයරේ ේ සම්ූණ නම: .............................................................................................. 

3.2. ජරික හැඳුනුම් න  අංකය: .................................................................................................................................. 

3.3. ිධේ ද්ශ ගමන්ත ඳ්නත්ර අංකය: ................................................................................................................................. 

3.4. යැේ නන දරුවන්තේ ේ ිධේතාර:  

 
 සම්ූර්ණ නම ජර.හැ. අංකය ගමන්ත ඳ්නත්ර අංකය 

3.4.1    

3.4.2    

3.4.3    
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4. පසුබිම හබ අේදකකීම් 
 

ඔහු/ඇය අ්යක්ෂව වශේ යන්ත ේ හෝ ප්ර්රන ිධ්රයක ික්්රරි/සරමරනයරධිකාකරරි වශේ යන්ත 

ේ ේවය කළ ආයතාන ව් නම්: 

 

ආයතානේ ේ නම ේ ේවර කර්ය තානතුර 

   

   

   

 

5. ංලපත්රලමී කුද්රමූලලය හමමග්ම්  ල හබ ඒ ආශ්රිත හමමග්ම්  ල ් මටර 

හිමි ම 

ඳ්නත්ර්රී  ක්ෂුද්රමූල්ය සමරගම්, හවරේ ේ නරසිතා සමරගම් සහ ආ්රිතා සමරගම් ව් දැනට 

දරන ේ කරටේ හිමිකරරි වයක්ෂ ඇ නම් හ ිළිබඳ  ිධේතාර: 
 

ආයතානේ ේ නම ේ කරටේ ගණන 
හිමිකරරි වය 

ප්රිශතායක්ෂ ේ ්ස 

   

   

   

   

 

6.  යමපමරි  ග්දේදදෙ  

ඳ්නත්ර්රී  ක්ෂුද්රමූල්ය සමරගම, එහි නරසිතා සමරගම්  ේ හෝ ආ්රිතා සමරගම් (ඇ නම්) සහ 

අේ නුත  මූල්ය සමරගම් සම  අ්යක්ෂව ේ හෝ ප්ර්රන ිධ්රයක ික්්රරි/සරමරනයරධිකාකරරි 

ේ හෝ එවැික න වීමක්ෂ ස හර ේ තාෝරර ගනු ්ැබූ පුද්ග්ේ යුත ිධයකන්ත දැනට නව වරේ ගන යන 

ුතමන  ආකරරේ ේ ේ හෝ වයරනරරික ගනුේ දනු  ේ හ නම් හ ිළිබඳ  ිධේතාර. 
 

ආයතානේ ේ 

නම 

ගනුේ දනුේ හ 

ේවභරවය 

දිනට වටිනරකම 
දින/මරස/අුර  

(රුිළයල් මිසියන) 

ණය 

වර්ගීකරණය 

(ක්රමික/අක්රමික) 

සුරැුතම් 

සීමරව 
ිළටහිටි 

ේ ශ්වය 
වර්ගය 

වටිනරකම 

(රු. මිසියන) 

       

       

 

7. ඉහතා දැක්ෂවූ ේ තාරරතුරු වඩර  නැහැදිසි  වීමට අදරළ ේ වන  ිධේතාර/ේ තාරරතුරු සහ 

අයදුම්කරන සමරගමක අ්යක්ෂවවරයරේ ේ ේ හෝ ප්ර්රන ිධ්රයක ික්්රරියරේ ේ ේ හෝ 

සරමරනයරධිකාකරරිේ ේ ේ හෝ එවැික තානතුරක්ෂ ස හර ේ  රීන වන පුද්ග්ේ යුතේ ේ 

ේ යෝගයතාරවය තාක්ෂේ ේරු ිරීම ස හර අදරළ ේ හ යැයි හැේ  න ේ වන   ේ තාරරතුරු .  
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්ර මයය 
 

ඉහතා මර ිධයකන්ත සනයර ඇි ේ තාරරතුරු මරේ ේ දැනුේ ම් හර ිධශ්වරසය නරිදි සතාය ඳවට  

සම්ූර්ණ ඳවට  තාහුරරු කරමි. ඉහතා සනයන ්ද ේ තාරරතුරු ව්ට අදරළව, ියකයම් 

ේ වනසක්ෂ වූ වහරම, යකයලු ේ තාරරතුරු ඳ්නත්ර්රී  ක්ෂුද්රමූල්ය සමරගමට සහ ශ්රී ්ංකර මහ 

ඳැංුතේ හ ක්ෂුද්රමූල්ය ආයතාන අධීක්ෂවණ ේ දනරර්තාේ ම්න්තතුේ හ අ්යක්ෂව ිකයක නරිදි දැනුව  

කරන ඳවට  මම ේ නේ රරන්තදු ේ වමි. 
 

ඉහතා තානතුර දැරීම ස හර ියකයම් නීියින්ත මර හට සීමරවන්ත නනවර ේ නරමැි ඳව  

ේ මයින්ත ප්රකරශ කර යකටිමි. 
 
 
 
 

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

අධයකව/ ්රධමන විධමය  නිලධමරි/හමමමනයමධිකා මරි 

්බෝ ැ කනි පේකමක හ බම ්තෝ ම ග්්නම ලද 

පුද්ග්ල්යව්ේ  අේහන 

 
 
 

 

අධයකව මඩඩල්  හාමපි  විසි් හම්පූරර්ඩ ිරීමම හ බම 
 

ඉහතා සනයන ්ද ේ තාරරතුරු හර ඳැේ  න ේ වන  නැහැදැසි ිරීම්/ ේ තාරරතුරු සහ අ්යක්ෂව 

ේ හෝ ප්ර්රන ිධ්රයක ික්්රරි ේ හෝ සරමරනයරධිකාකරරි ේ හෝ එවැික තානතුරක්ෂ ස හර ේ තාෝරර 

ගන්තනර ්ද පුද්ග්ේ යුතේ ේ ේ හෝ ේ යෝගයතාරවය තාක්ෂේ ේරු ිරීම ස හර අදරළ ේ හ යැයි 

හැේ  න ේ වන   ේ තාරරතුරු 

  
 
 
 

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

   අධයකව මණ්ඩල්  හාමපි ්ේ  අේහන 

 


