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කුද්රමූලලය නත්
ංලනත්රය දදබම

2016 අංක 6 දරන ක්ෂුද්රමූල්ය නනේ 
1.

ේ යෝගයතාරවය

ීති

2016 අා

01

ත ිරර්ණාමය

13(2) වගන්තිය ප්රකරරව ිකුත

කරන ්ී.

1.1.

නනතා යටේ  බ්නත්රයක්ෂ සදහර ඉල්ලුම් කිරීමට සුදුසුකම්
්ැබීමට නම්, අයදුම්කරු 2007 අංක 07 දරන සමරගම්
නනතා යටේ 
ලියරනදංචි සමරගමක්ෂ විය යුතු අතාර, එම
සමරගම ඇනේ යන්ත සීමිතා සමරගමක්ෂ, ේ නෞද්ගලික
සමරගමක්ෂ, අක්ෂේ වරළ සමරගමක්ෂ ේ හෝ විේ ද්ශීය සමරගමක්ෂ
ේ නරවිය යුතුය.

1.2.

නසුගිය අවුරුදු තුනට අදරළව විගණනය කරන ්ද මූල්ය
ප්රකරනන සහ ක්ෂුද්රමූල්ය කටයුතු හර සම්බන්තධ
ක්රියරකරරකම් ඇතුළ
වරතාතාරවක්ෂ ස ම අයදුම්කරන
සමරගමක්ෂ විසින්තම ඉදරින කළ යුතුය.

2.

අවම මූලලික ප්රරග්ධනය

2.1.

ස ම අයදුම්කරන සමරගමක්ෂම 2016 අංක 01 දරන මූලලික
ප්රරග්ධන විධරනයන්තද දක්ෂවර ඇි නරිද රුපියල්ල මිලියන
100 ක (රු.100,000,000/-) අවම මූලලික ප්රරග්ධනයක්ෂ ේ හෝ
මුදල්ල මණ්ඩ්ය විසින්ත තීරණය කරනු ්ැබිය හැකි ඊට වඩර
වැඩි වටිනරකමකින්ත යු අවම මූලලික ප්රරග්ධනයක්ෂ නව වර
ගතා යුතුය.

3.

මණ්ඩ්ේ ේ සංයුිය

3.1.

මණ්ඩ්ේ ේ අධයක්ෂවවරු සං්යරව ිේ දේ නුතට (03) වඩර
ේ නරඅඩු විය යුතු අතාර නවේ දේ නුතට (09) වඩර වැඩි
ේ නරවිය යුතුය.

3.2.

මණ්ඩ්ය, විධරයක අධයක්ෂවවරු. ස්වරධීන විධරයක
ේ නරවන අධයක්ෂවවරු සහ ස්වරධීන ේ නරවන හර විධරයක
ේ නරවන අධයක්ෂවවරු, යන අයේ ගන්ත සමන්තවිතා විය හැකිය.

3.3.

විධරයක අධයක්ෂවවරු සං්යරව අධයක්ෂව මණ්ඩ්ේ යන්ත
තුේ නන්ත එකකට වඩර ේ නරවැඩි විය යුතුය. (විධරයක
අධයක්ෂවවරයර
යනුේ වන්ත
අදහස්
ේ කේ රන්තේ න්ත
අධයක්ෂවවරේ යුත වනේ යන්ත න කළ, ේ තාෝරරග ේ හෝ නම්
කරන ්ද සමරගේ ම් ේ ස්වරිකයුක්ෂිකේ යුත ේ ේ).

3.4.

අධයක්ෂව මණ්ඩ්ය අවම වනේ යන්ත ස්වරධීන විධරයක
ේ නරවන අධයක්ෂවවරේ යුතේ ගන්ත ේ හෝ මුු  අධයක්ෂව
මණ්ඩ්ේ යන්ත තුේ නන්ත එකක්ෂ යන අගයන්ත ේ දේ කන්ත ඉහළ
අගයක්ෂ ගන්තනර සං්යරවකින්ත ස්වරධීන විධරයක ේ නරවන
අධයක්ෂවවරුන්තේ ගන්ත සමන්තවිතා විය යුතුය.

1

විධරයක ේ නරවන අධයක්ෂවවරේ යුත ස්වරධීන වනේ යන්ත
ේ නරස්කන්තේ න්ත, ඔහු ේ හෝ ඇය,
අ)

සතුව සමරගේ ම් ේ කරටස් සියයට නහකට වඩර සෘජු
සහ/ේ හෝ වක්ර ේ ්ස නවින්තේ න්ත නම්;

ආ)

අධයක්ෂවවරේ යක්ෂ වනේ යන්ත න ීමට ේ නර ළඟම
වතාව ේ දක (02) තු් සමරගේ ම් ේ ස්වකේ යුත ේ ්ස
කටයුතු කර ඇ නම්;

ඇ)

සමරගේ ම් යම් අධයක්ෂවවරේ යුතට, ප්රධරන විධරයක
ික්ධරරියරට ේ හෝ සමරගේ ම් විේ ේෂිතා ේ කරටස්
දමිේ යුතට සමීන ඥරතී වයක්ෂ ඇ නම්;

ේ ම් සදහර සමීන ඥරතී වය යනුේ වන්ත අදහස් වන්තේ න්ත,
ක්ත්රයර ේ හෝ යැේ නන දරුේ වුත ේ ේ.
ඈ)

සමරගේ ම් යම් විේ ේෂිතා
ිකේ යෝජනය කරන්තේ න්ත නම්.

ේ කරටස්

දමිේ යුත

4.

අයදුම්නත්රය ඉදරින
කිරීම

4.1.

ඇමුණුම 1 ද දැක්ෂේ වන “DSMI/LMFC/A” ේ නෝරමේ ේ
ආකරරයට බ්නත්රය සදහර වන සියු ම අයදුම්නත්ර
ඉදරින කළ යුතුය.

5.

ඇගයීම් ගරස්තුව

5.1.

ස ම අයදුම්කරන සමරගමක්ෂම අයදුම්නත්රය ්රී ්ංකර මහ
බැංුතවට ඉදරින
කිරීේ ම්ී රුපියල්ල නනස් දහසක
(රු, 50,000) නැවතා ේ නරේ ගවන ඇගයීම් ගරස්තුවක්ෂ ේ ගවිය
යුතුය.

6.

අතාථිකරූනනය

6.1.

යැේ නන දරුේ වුත යන්තනට 2011 අංක 42 දරන මුදල්ල
වයරනරර නනේ  සනහන්ත වන අතාථිකරූනනය ේ ගනේ ද්.

ඉන්තද්රජිත ුතමරරස්වරමි
මුදල්ල මණ්ඩ්ේ ේ සභරනි
්රී ්ංකර මහ බැංුතේ ේ අපතනි

2

ඇමුණුම 1
ේ නෝරමය DSMI/LMFC/A
රබසිගතයි

2016 අා

6 දරත කුද්රමූලලය නතත යත්

ංලනත්රයක දදබම අයුම්නත්රය

උන්දස්
1)

සියුම අයදුම්න

2)

අයදුම්නත්රේ ේ අදරළ ේ තාරරතුරු පිළිබන සම්ූතාණ විස්තාර සැනයීමට ්බරී ඇි ඉඩ
ප්රමරණව

යතුරුලියනය කර ේ හෝ ඉතාර නැහැදළි අුතරින්ත ලියර ිබිය යුතුය.

ේ නරවන්තේ න්ත නම්, කරුණරකර අවනය අවස්ථරව්ී අමතාර කඩදරසි නරවි්චි

කරන්තන. එවැික ස ම අමතාර කඩදරසියකම අදරළ අයදුම්නේ 

හරස් ේ යරමුව දැක්ෂවිය යුතුය.

යම් ේ තාරරතුරක්ෂ අදරළ ේ නරවන්තේ න්ත නම් ඒ බව නැහැදළිව සනහන්ත කළ යුතුය.
3)

සම්ූතාණ කරන ්ද අයදුම්නත්රේ ේ ඇමුණුම් ද ඇතුළ

ව ස ම පිුවවක්ෂම අඩුම වනේ යන්ත

අධයක්ෂවවරුන්ත ේ දේ දේ නුත විසින්ත ේ කටිසන්ත තාැබිය යුතුය.
4)

1 වන උනේ ල්ල්නේ ේ සනහන්ත කර ඇි සියුම ේ ල්ල්න අයදුම්නතා සමග ඉදරින

5)

අයදුම්කරන සමරගේ ම් අධයක්ෂව මණ්ඩ්ේ ේ සියු සරමරජිතකිනන්තේ ග් අ
කරන ්ද අයදුම්නතා, අිකුත

කළ යුතුය.

සන්ත සදතා සම්ූතාණ

ේ ල්ල්නද සමග නහතා සනහන්ත ලිපිනයට ඉදරින

කළ යුතුය.

අධයක්ෂව
ක්ෂුද්රමූල්ය ආයතාන අධීක්ෂවණ ේ දනරතාතාේ ම්න්තතුව
්රී ්ංකර මහ බැංුතව
ේ නර. 30 , ජනරපතනි මරවතා
ේ කරළඹ 01

3

්රී ්ංකර මහ බැංුතේ ේ මුදල්ල මණ්ඩ්ය ේ වතා
්රී ්ංකර මහ බැංුතව
ේ කරළඹ 01.
...................................................................................................................................................................................................පිදටි
(ලිපිනය)
...............................................................................................................................................................................................................
(නම)
2016 අංක 6 දරන ක්ෂුද්රමූල්ය නනේ 

විපතවිධරනයන්තට අනුූල්ව බ්නත්රයක්ෂ ්බරගැනීම සනහර ්රී

්ංකර මහ බැංුතේ ේ මුදල්ල මණ්ඩ්ය ේ වතා ේ මිනන්ත අයදුම් කරනු ්ැේ ේ. අයදුම්නතා සනරථ කිරීම
සනහර නහතා ේ තාරරතුරු හර ේ ල්ල්න ඉදරින

කරනු ්ැේ ේ.

1) සමරගේ ම් සරමරනය ේ තාරරතුරු
1.1. සමරගමක්ෂ වනේ යන්ත සංස්ථරපිතා කළ දනය:
1.2. වයරනරර කටයුතු ආරම්භ කළ දනය:
1.3. නහතා සනහන්ත ස්ථරනයන්තද ලිපිනයන්ත:
1.3.1. ලියරනදංචි කළ කරතායර්ය:
1.3.2. ප්රධරන / නරිනර්න කරතායර්ය:
1.3.3. නර්ර කරතායර්ය(න්ත):
පිදටීම

දස්ික්ෂකය

නළරතා

සම්බන්තධ කර ගතා හැකි
ේ තාරරතුරු

1.4. සමරගේ ම් මූල්ය වතාවය:
1.5. ප්රධරන වයරනරර කටයුතු පිළිබද විස්තාර:
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
1.6. අයදුම්කරන දනට සමරගේ ම් ේ කරටස් දමි වුහය:
1.6.1. මුු  ේ කරටස් ගණන:
1.6.2. ේ කරටස් දමිකරුවන්තේ ග් සං්යරව:
1.6.3. ප්රධරන ේ කරටස් දමිකරුවන්ත 10 ේ දනරේ ග් නම්අ’
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ේ කරටස් දමිකරුවරේ ග් නම

ේ කරටස් සං්යරව

ිකුතතු ේ කරටස්
ප්රරග්ධනයට ප්රිනතායක්ෂ
ේ ්ස

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
අ’

1 වන උනේ ල්ල්නේ යද 4 වන අිනතාමය උනේ යෝගී කරගන්තන.
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1.7.(අ)

අධයක්ෂව මණ්ඩ්ය
අධයක්ෂවවරයරේ ග්
විේ ද්න

සම්ූතාණ නම
(කරුණරකර නළමුව

උනන්ත දනය
නදංචි ලිපිනය

සභරනිේ ග් නම සදහන්ත

දන/මරස/අවු

ජර.හැ.න.

ගමන්ත

අංකය

බ්නත්ර
අංකය

සම්බන්තධ
අධයක්ෂවවරේ යුත
ේ ්ස න

කළ දනය

දන/මරස/අවු

සුදුසුකම්

රැකියරව

කර ගතා

අ/

හැකි
ේ තාරරතුරු

කරන්තන)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
අ/ අේ නුත

ආයතානයන්තද දරන තානතුරු
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1.7.(ආ)

ප්රධරන විධරයක ික්ධරරි/සරමරනයරපතකරරි
ප්රධරන විධරයක
ික්ධරරියරේ ග්/සරමරනයරපතකරරිේ ග්
සම්ූතාණ නම

නදංචි

උනන්ත දනය

ලිපිනය

දන/මරස/අවු

විේ ද්න

ප්රධරන විධරයක

ජර.හැ.න.

ගමන්ත

ික්ධරරි/සරමරනයරපතකරරි

අංකය

බ්නත්ර
අංකය

ේ ්ස න

කළ දනය

දන/මරස/අවු

සම්බන්තධ
සුදුසුකම්

රැකියරව

කර ගතා

අ/

හැකි
ේ තාරරතුරු

1.
2.
අ/ අේ නුත

ආයතානයන්තද දරන තානතුරු
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1.8.

සමරගේ ම් ේ ල්ලකම්ේ ග් නම, ලිපිනය සහ සම්බන්තධ කර ගතා හැකි ේ තාරරතුරු:

1.9.

සමරගේ ම් බැංුතකරුවන්තේ ග් නම් සහ ලිපිනයන්ත:
බැංුතේ ේ නම

නර්රව

ලිපිනය

1.10.

විගණා

රු (ංමහිර)

1.10.1.

බරදර විගණකේ ග් නම, ලිපිනය සහ සම්බන්තධ කර ගතා හැකි ේ තාරරතුරු:

1.10.2. ුතමන මූල්ය වතාවේ ේ සිට සමරගේ ම් විගණන කටයුතු ඉහතා කී විගණක විසින්ත සිදු
කරනු ්බන්තේ න්ත ද?
1.10.3. විගණන ආයතානේ ේ හවුල්ලකරුවන්ත/අධයක්ෂවවරුන්ත සමරගේ ම් ේ කරටස් දමියන්ත ේ ේද?
(ඔේ නම් කරුණරකර විස්තාර සනයන්තන).
1.10.4. නසුගිය මූල්ය වතාව තුන සනහර ේ ගවන ්ද විගණන ගරස්තු:
1.10.5. විගණන ආයතානයට ේ හෝ විගණන ආයතානේ ේ හවුල්ලකරුවුතට/අධයක්ෂවවරේ යුතට
ුතමන ේ හෝ ආකරරේ ේ මූල්ය නහසුකමක්ෂ ්බරී ඇ

ද? (ඔේ නම් කරුණරකර විස්තාර

සනයන්තන).

1.11.

විගණා

රු (අභ්යන්තතර)

1.11.1. සමරගම සතුව අභයන්තතාර විගණකවරේ යුත ේ හෝ අභයන්තතාර විගණන අංනයක්ෂ නවතීද
යන්තන සනහන්ත කරන්තන. එේ ස් නවතී නම්, නහතා විස්තාර සනයන්තන.
අ)

අභයන්තතාර විගණකේ ග් නම:

ආ) සුදුසුකම් සහ නළපුරුද්ද:
ඇ) අභයන්තතාර විගණන කටයුතු කරන සම්ූතාණ කරතාය මණ්ඩ්ය සහ ඔවුන්තේ ග්
සුදුසුකම්:
නම

සුදුසුකම්

ේ ස්වේ ේ ේ යද
සිටින වතාව ගණන

1.
2.
3.
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1.11.2.

අභයන්තතාර විගණන කටයුතු බරදර ආයතානයක්ෂ හරහර සිදුකරනු ්බන්තේ න්ත නම්;
නහතා ේ තාරරතුරු සනහන්ත කරන්තන.
අ)

අභයන්තතාර විගණක සමරගේ ම් නම:

ආ) ලිපිනය සහ සම්බන්තධ කර ගතා හැකි ේ තාරරතුරු:
ඇ)

සුදුසුකම් හර නළපුරුද්ද:

ඈ) සමරගේ ම් විගණන කටයුතු සිදු කළ ඇි වසර ගණන:
1.11.3.

2.

අභයන්තතාර විගණක වරතාතාර කළ යුතු අපතකරරය:

දමමග්් මූලලි

ප්රමග්ධතයඅ’

නසුගිය මූල්ය වතාව තුනට (3) අදරළව සහ අයදුම්නත්රය සකස් කරන මරසයට ේ නර මරසේ ේ
අවසරන දනට අදරළව;

(රු. ‘000)
.................
අිනතාමය
අ)

ිකුතතු සහ සම්ූතාණේ යන්ත ේ ගවර
ිකමි ේ කරටස් (මුද්ට)

ආ)

ිකුතතු සහ සම්ූතාණේ යන්ත ේ ගවර
ිකමි සමු්චිතා ේ නරවන ිකදහස්
කළ ේ නරහැකි ේ කරටස් (මුද්ට)

ඇ)

වයවස්ථරපිතා සංචිතා

20.....

20.....

20.....

දනට

ඈ) ේ නරදු සංචිතා
ඉ)

නසුගිය විගණන වරතාතාරවට අනුව
රනවරග ්රභය ේ හෝ (අ්රභය)

ඊ)

නවින වසේ තා ප්රකරනයට න
ේ නරකළ ්රභය ේ හෝ (අ්රභය)

ඉ)

මූලලික ප්රරග්ධනය අ) සිට ඊ) දක්ෂවර

අ’

1 වන උනේ ල්ල්නේ ේ අිනතාම අංක 6 උනේ යෝගී කරගන්තන.
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3.

ිරශ්චල ්ේනළ ල විස්තර (ඉඩ් බම ්ගමඩතකඟිලි)අ/

ප්රතායරගණනය (ඇ
ිකේච් ේ ද්නළ වතාගය

පිදටීම

පිරිවැය

දනය

නම්)

වටිනරකම
(රු.)

අ/

1 වන උනේ ල්ල්නේ ේ අිනතාම අංක 7 උනේ යෝගී කරගන්තන.
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4.

ද්ංන්තිත නමර්ශ

ිරරම රණාය (රු. ‘000)
ේ කරටස්ද ආේ යෝජන2

සමරගේ ම්/තාික
පුද්ග්යන්තේ ග්
නම

සම්බන්තධතාරවේ ේ

වයරනරරේ ේ

ස්වභරවය1

ස්වභරවය

ණය සහ අ ිකරරම්3

ේ කරටස්
වටිනරකම

දමිකරර

ව

ප්රිනතාය ())

ේ ේව නත්රය
මතා

සුරැුතම්4

ේ වන

ේ ේව
නත්රේ යන්ත

වටිනරකම

වතාගය6

පිටතා

ිකරරවරණ5

ේ ේව

ේ ේව

නත්රය

නත්රේ යන්ත

මතා

පිටතා

ගනුේ දනුව්
ස්වභරවය
සනහන්ත
කරන්තන

සමරගම්

තාික පුද්ග්

H – නර්ක සමරගම
S – නරලිතා (සෘජු ේ හෝ වක්ර අිනිය)
A – ආශ්රිතා (සෘජු ේ හෝ වක්ර අිනිය)
OI – ේ වන ආේ යෝජිතතා ආයතාන
D – සමරගේ ම් අධයක්ෂවවරු
DH – නර්ක සමරගේ ම් අධයක්ෂවවරු DS – නරලිතා සමරගේ ම් අධයක්ෂවවරු
DA – ආශ්රිතා සමරගේ ම් අධයක්ෂවවරු
DOI – ේ වන ආේ යෝජිතතා ආයතානයන්තද අධයක්ෂවවරු
SDC – සමරගේ ම් අධයක්ෂවවරුන්තේ ග් ක්ත්රයර සහ යැේ නන දරුවන්ත
SDCO - සම්බන්තපතතා සමරගම් ද අධයක්ෂවවරුන්තේ ග් ක්ත්රයර සහ යැේ නන දරුවන්ත
KMP - ප්රධරන කළමනරකරණ කරතාය මණ්ඩ්ේ ේ ික්ධරරීන්ත
KMPO – සමරගේ ම් ප්රධරන කළමනරකරණ කරතාය මණ්ඩ්ේ ේ ික්ධරරීන්තේ ග් ක්ත්රයර සහ යැේ නන දරුවන්ත
JD – ේ වන
ආයතානයන්තද අධයක්ෂවවරු වන සමරගේ ම් අධයක්ෂවවරු (ේ නරදු අධයක්ෂව නදනම් කරේ ගන)
1

2

ේ කරටස් දමිකරරී වය ිකුතතු මුු ේ කරටස් ප්රරග්ධනයට ප්රිනතායක්ෂ ේ ්ස

3

අයදුම්කරන සමරගම විසින්ත සම්බන්තපතතා සමරගම්/ පුද්ග්ිනන්ත ේ වතා සනයර ඇි ණය සහ අ ිකරරම්

4

අයදුම්කරන සමරගම විසින්ත සම්බන්තපතතා සමරගම්/ පුද්ග්ිනන්ත ේ වතා සනයර ඇි ණය සහ අ ිකරරම් සනහර ්බර ේ ගන ඇි සුරැුතම්

5

ණය සහ අ ිකරරම් සහ ේ කරටස් ආේ යෝජන හැර අේ නුත

IPF – ිකේච් ේ ද්නළ (ිකතාබරධ නදනම)
O – අේ නුත සුරැුතම්
6

සටහන:

ිකරරවරණ උදර. අන්තතාතා සමරගම් ගනුේ දනු

IPL - ිකේච් ේ ද්නළ (කල්ලබදු නදනම)

- සමරගේ ම් ප්රධරන කළමනරකරණ

C – මුදල්ල

GS – රජේ ේ සුරැුතම්න

S – සමරගේ ම් ේ කරටස්

SO – සම්බන්තපතතා සමරගම් ව් ේ කරටස්

කරතාය මණ්ඩ්ේ ේ ික්ධරරීන්ත යන්තේ නන්ත සෘජුව ේ හෝ වක්රව ක්ෂුද්රමූල්ය සමරගේ ම් කටයුතු සැ්සුම් කිරීම , ඒ සනහර විධරන කිරීම හර නර්නය කිරීම

සනහර බ්ය සහ වගකීම දරනු ්බන යම් තාැනැ ේ තාුත අදහස් ේ ේ.
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5.

විශමල ිරරම රණා

(ඉල්ලුම්කරන සමරගේ ම් මූලලික ප්රරග්ධනේ යන්ත සියයට නහක්ෂ (5)) ඉක්ෂමවන ේ හෝ විනර්තාම ිකරරවරණ දහය)
ණය සහ අ
සමරගේ ම්/තාික
පුද්ග්යන්තේ ග්
නම

සම්බන්තධතාරවේ ේ
ස්වභරවය1

ණය වතාගය7

වතාගීකරණය8

ිකරරම්

ප්රධරනය කළ

පිටදටි

වටිනරකම

ේ ේවය

සුරැුතම්
වටිනරකම
(රු. ‘000)

(රු. ‘000)

වතාගය

(රු. ‘000)

H – නර්ක සමරගම
S – නරලිතා (සෘජු ේ හෝ වක්ර නරලිතා අිනිය)
A – ආශ්රිතා (සෘජු ේ හෝ වක්ර ආශ්රිතා අිනිය)
OI – ේ වන ආේ යෝජන ඒකක
D – සමරගේ ම් අධයක්ෂවවරු
DH – නර්ක සමරගේ ම් අධයක්ෂවවරු
DS – නරලිතා සමරගේ ම් අධයක්ෂවවරු
DA – ආශ්රිතා සමරගේ ම් අධයක්ෂවවරු
DOI – ේ වන ආේ යෝජන ඒකකයන්තද අධයක්ෂවවරු
SDC – සමරගේ ම් අධයක්ෂවවරුන්තේ ග් ක්ත්රයර සහ යැේ නන දරුවන්ත
SDCO - සම්බන්තපතතා සමරගම් ද අධයක්ෂවවරුන්තේ ග් ක්ත්රයර සහ යැේ නන දරුවන්ත
KMP - ප්රධරන කළමනරකරණ කරතාය මණ්ඩ්ේ ේ ික්ධරරීන්ත
KMPO – සමරගේ ම් ප්රධරන කළමනරකරණ කරතාය මණ්ඩ්ේ ේ ික්ධරරීන්තේ ග් ක්ත්රයර සහ යැේ නන දරුවන්ත
JD – ේ වන
ඒකකයන්තද අධයක්ෂවවරු වන සමරගේ ම් අධයක්ෂවවරු (ේ නරදු අධයක්ෂව නදනම් කරේ ගන)
1

7

TL –කරලීන ණය

L – ුතලී පිට ගැනුම්

8

C – දඟ ේ නරමැි

O - දන 61 -90 දක්ෂවර දඟ

HP – කල්ල බදු

P – උකස්

S - දන 91 -180 දක්ෂවර දඟ

O – ේ වන
D – දන 181 -360 දක්ෂවර දඟ

L – දන 360 ට වඩර දඟ

12

6.

් ල ගුණාම

ම

භ්ම ය
අක්රමික ණය

ක්රමික ණය

ණය
වතාගය

දඟ ේ නරමැි

දන 91 -180 දක්ෂවර

දන 181 -360 දක්ෂවර

දඟ

දඟ

දන 61 -90 දක්ෂවර දඟ

දන 360 ට වඩර දඟ

එකතුව

ගිණුම්

පිටදටි

ගිණුම්

පිටදටි

ගිණුම්

පිටදටි

ගිණුම්

පිටදටි

ගිණුම්

පිටදටි

ගිණුම්

පිටදටි

සං්යරව

ේ ේවය

සං්යරව

ේ ේවය

සං්යරව

ේ ේවය

සං්යරව

ේ ේවය

සං්යරව

ේ ේවය

සං්යරව

ේ ේවය

(රු. ‘000)

(රු. ‘000)

(රු. ‘000)

(රු. ‘000)

(රු. ‘000)

(රු. ‘000)

කරලීන
ණය
කල්ලබදු
ුතලී පිට
ගැණුම්
උකස් ණය
ේ වන
එකතුව
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7.

අයුම්නත්රය ඉිරිපන

රත මමදයත ්නර මමද්

අ දමතයත අදමළ

දමමගම විසින්ත ලංමග

ණාය පිළිංඳ විස්තර
්බරග
මුද්

මූල්රශ්ර

(රු. ‘000)

වරතාෂික

ණය

ේ නරළී

්බරග

අනුනරිකය

දනය

සුරැුතේ ම්
ස්වභරවය

පිටදටි
ේ ේවය
(රු. ‘000)

අ) බ්නත්ර්රී  බැංුතවලින්ත
i.
ii.
ආ) ේ වන

මූල්ය ආයතාන මගින්ත

i.
ii.
ඇ) අධයක්ෂවවරුන්තේ ගන්ත
i.
ii.
ඈ) ේ වන

මූල්රශ්ර මගින්ත

i.
ii.
එකතුව

8.

අයුම්නත්ර්

දඳබන්ත ිරතත නක ුනු ්නමළී අුනමි

/අයකිීත්

ණය ේ නරලී අනුනරික (නරරසය/වරතාෂික)
වතාගය

මරස 12 ට
අඩු

මරස 12

මරස 24

මරස 24 ට
වැඩි

නැහැරහැරීේ ම් ගරස්තු
)

මුද්
(රු. ‘000)

ණය
ුතලීපිට ගැනුම්
මූල්ය කල්ලබදු
උකස්
ේ වන
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ේ මම අයදුම්නේ 

සදහන්ත ේ තාරරතුරු නරීක්ෂවර කළ බව , ඒවර ස ම අින්තම සම්ූතාණ බව

අනේ ග් දැනීේ ම් හර විේවරසේ ේ හැටියට එම ේ තාරරතුරු සතාය හර ිකවැරද බව

සහ

, අපි ප්රකරන කර සිටිමු.

.....................................................................................................................................................................................ේ වනුේ වන්ත
(අයදුම්කරන සමරගේ ම් නම)

අධයක්ෂවවරුන්තේ ග් නම්

අ

1

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

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

2

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

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

3

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

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

4

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

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

5

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

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

6

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

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

7

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

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

8

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

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

9

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

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

දනය :- ………………………………….

සන

(සමරගේ ම් ේ නරදු මුද්රරව)
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9.

සමරගම ේ වන

සමරගමක නරලිතා ේ හෝ ආශ්රිතා ේ හෝ සමරගම් සමූලහයක සරමරජිතකේ යුත ේ ේ

නම්, නර්ක සමරගේ ම් නහතා විස්තාර සනයන්තන.
9.1.

නමල

දමමග්් දමමමතයය ්තමරුනරු

9.1.1. සමරගමක්ෂ වනේ යන්ත සංස්ථරපිතා කළ දනය:
9.1.2. වයරනරර කටයුතු ආරම්භ කළ දනය:
9.1.3. නහතා සනහන්ත ස්ථරනයන්තද ලිපිනයන්ත:

9.2.

9.1.3.1.

ලියරනදංචි කළ කරතායර්ය:

9.1.3.2.

ප්රධරන / නරිනර්න කරතායර්ය:

9.1.3.3.

නර්ර කරතායර්ය(න්ත):

ප්රධමත

යමනමර

තතුුන පිළිංද විස්තර:

..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
9.3.

නමල
9.3.1.

දමමග්් ්

මතස් හිමි

ුබය

ප්රධරන ේ කරටස් දමිකරුවන්ත 10 ේ දනරේ ග් නම්

ේ කරටස් දමිකරුවරේ ග් නම

ේ කරටස් සං්යරව

ිකුතතු ේ කරටස් ප්රරග්ධනයට
ප්රිනතායක්ෂ ේ ්ස

1.
2.
3.
4
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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9.4.1.(අ)

අධයක්ෂව මණ්ඩ්ය
අධයක්ෂවවරයරේ ග්

විේ ද්න

සම්ූතාණ නම

උනන්ත දනය
නදංචි ලිපිනය

(කරුණරකර සභරනිේ ග්
නමින්ත ආරම්භ කරන්තන)

දන/මරස/අවු

ජර.හැ.න.
අංකය

ගමන්ත
බ්නත්ර
අංකය

සමරගේ ම්

සම්බන්තධ

අධයක්ෂවවරේ යුත
ේ ්ස න

කළ

දනය

සුදුසුකම්

රැකියරව

කර ගතා
හැකි
ේ තාරරතුරු

දන/මරස/අවු

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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9.4.1.(ආ)

ප්රධරන විධරයක ික්ධරරි/සරමරනයරපතකරරි

ප්රධරන විධරයක
ික්ධරරීේ ග්/සරමරනයරපතකරරීේ ග්
සම්ූතාණ නම

උනන්ත
නදංචි
ලිපිනය

දනය
දන/මරස/අ
වු

විේ ද්න
ජර.හැ.න.
අංකය

ගමන්ත
බ්න
අංකය

සමරගේ ම් ප්රධරන

සම්බන්තධ

විධරයක
ික්ධරරි/සරමරනයරපතකරරි
ේ ්ස න

කළ දනය

සුදුසුකම්

රැකියරව

කර ගතා
හැකි
ේ තාරරතුරු

දන/මරස/අවු

1.
2.
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ේ මම අයදුම්නේ 

සදහන්ත ේ තාරරතුරු නරීක්ෂවර කළ බව , ඒවර ස ම අින්තම සම්ූතාණ බව

අනේ ග් දැනීේ ම් හර විේවරසේ ේ හැටියට එම ේ තාරරතුරු සතාය හර ිකවැරද බව

සහ

, අපි ප්රකරන කර සිටිමු.

.....................................................................................................................................................................................ේ වනුේ වන්ත
(අයදුම්කරර සමරගේ ම් නම)

අධයක්ෂවවරුන්තේ ග් නම්

අ

1

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

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

2

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

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

3

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

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

4

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

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

5

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

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

6

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

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

7

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

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

8

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

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

9

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

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

දනය :- ………………………………….

සන

(සමරගේ ම් ේ නරදු මුද්රරව)
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I වන උනේ ල්ල්නය
අයදුම්නත්රය සමඟ ඉදරින

කළ යුතු ේ ල්ල්න

1.

සංස්ථරපිතා සහිකේ ේ සහික කරන ්ද පිටනතාක්ෂ.

2.

සමරගේ ම් සරංගමික වයවස්ථරවලිය සහ/ේ හෝ සරංගමික සංස්ථරනත්රේ යද සහික කරන ්ද
පිටනතාක්ෂ.

3.

සමරගේ ම් ලියරනදංචි ලිපිනය, අධයක්ෂව මණ්ඩ් සරමරජිතකයන්තේ ග් නරමරවලිය සහ වරතාෂික
වරතාතාර සම්බන්තධේ යන්ත සමරගම් ේ රජිතස්රරතාවරයර ේ වතා යවන ්ද එක්ෂ එක්ෂ වරතාතාරව්
(13,15,20 ආකෘි නත්ර) සමරගම් ේ රජිතස්රරතාවරයර විසින්ත සහික කරන ්ද පිටන

.

4.

1 වන උනේ ල්ල්නය (ඒ) ආකෘිය ප්රකරරව විේ ේෂිතා ේ කරටස් දමියන්තේ ග් දවුරුම් ප්රකරන.

5.

1 වන උනේ ල්ල්නය (බී) සහ (සී) ආකෘතීන්ත ප්රකරරව අධයක්ෂවවරුන්තේ ග්/ප්රධරන විධරයක
ික්ධරරී/සරමරනයරපතකරරි ේ හෝ එවැික න

ීමක්ෂ සනහර ේ තාෝරර ගන්තනර ්ද පුද්ග්ේ යුතේ ග්

දවුරුම් ප්රකරන සහ ප්රකරනයන්ත.
6.

අයදුම්නත්රය ඉදරින

කරන මරසයට ේ නර මරසේ ේ අවසරන දනට, අවම මූලලික ප්රරග්ධන

අවනයතාරවය සපුරර ඇි බවට සුදුසුකම්්

විගණකවරේ යුතේ ගන්ත ්බරග

සහික කරන

්ද ලිපියක්ෂ.
7.

එක්ෂ එක්ෂ ිකේච් ේ ද්නළ ප්රිගණනය කළ තාක්ෂේ ස්රු වරතාතාරව් සහික කරන ්ද පිටන

.

8.

අයදුම්කරන සමරගේ ම් සහ එද නර්ක සමරගේ ම් නසුගිය වතාව 3 සනහර වූ විගණන ගිණුම්
වරතාතාර.

9.

අයදුම්නත්රේ ේ සනහන්ත දනට ේ නර මරසය අවසරනයට සුදුසුකම්්

විගණකවරේ යුත විසින්ත

විගණනය කරන ්ද අයදුම්කරන සමරගේ ම් මූල්ය ප්රකරනන.
10. අයදුම්කරන සමරගේ ම් සංවිධරන වුහය.
11. අයදුම්කරන සමරගේ ම් ේ මේ හයුම් අ

ේ නරේ තාද පිටනතාක්ෂ.

12. බ්නත්රය ්බරගැනීේ මන්ත නසු එළේ ඹන ඉදරි වතාව තුන තුළ තාැන්තනතු, ණයීම් සහ අේ නුත
ේ මේ හයුම් කටයුතුව් සහ ්රභර්රභ පිළිබන පුේ රෝකථනයන්ත ඇතුළ
13. 2016 අංක 6 දරන ක්ෂුද්රමූල්ය නනේ 
විධරනයන්තට අනුූල්

විපතවිධරනයන්තට අනුූල්ව ිකුත

නකයතාර වරතාතාරවක්ෂ.
කර ඇි ිකයමයන්ත හර

ීම සනහර සමරගමට ඇි හැකියරව පිළිබන අධයක්ෂව මණ්ඩ්ේ ේ

ප්රකරනනයක්ෂ.
14. ේ ද්ශීය ආදරයම් ේ දනරතාතාේ ම්න්තතුව විසින්ත ිකුත

කරන ්ද බදු ිකේකරවණ සහිකය.

දතබත : උකත ඇමුණු් ලත අමතර , අයුම්නත්රය ලකබී්මන්ත නසු කුද්රමූලලය යයතත
අධීකෂණා ්දනමර්ත්්න්තුන්ේ අධයකෂ බත අ ශය යකයි බක්නන්ත්න්ත ත්, අ ශය ්ල්නත,
්තමරුනරු ්බෝ ් ත විස්තර අයුම් රු විසින්ත ඉිරිපන
ළ තුුනය.
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1 (ඒ) උන්ල්නතය
ේ කරටස් දමියන්ත විසින්ත ඉදරින

ක් යුතු දවුරුම් ප්රකරනේ ේ ආකෘිය
ිරවුරු් ප්ර

මශය

..............................................................................................................................................................................(ලිපිනය) ද නදංචි
................................................................................................. හැඳුනුම්න
අංක/ගමන්ත බ්නත්ර අංක දරන
............................................................................................................................................................. (සම්ූතාණ නම) වන මම
ේ බෞද්ධ/දන්තදු/ක්රිස්ියරික/කේ තාෝලික/මුස්ලිම් ආගමිකයුත වනේ යන්ත ගරම්ී ර ූතාවක ව ද, අවංකව ද,
සතායවරීවද ේ මේ ස් සහික කරමින්ත ප්රිඥර ේ දමි/ දවුරර ප්රකරන කරමි1 .
1. ඉහතා නම සනහන්ත ප්රිඥරකරු/දවුරුම්කරු මම ේ වමි.
2. මම...................................................................................................................(සමරගේ ම්
නම)
ආයතානේ ේ
ේ කරටස් දමිේ යුත ේ ේ.
3. මම ්රී ්ංකරේ ේ ේ හෝ විේ ද්නයක ේ නරලිසියක්ෂ, යම් ිකයරමන ේ හෝ අධීක්ෂවණ අපතකරරයක්ෂ,
වෘ ියේ ේීන්තේ ග් සංගමයක්ෂ, විමතානන ේ කරමිවන්ත සභරවක්ෂ, විිකෂ්චය සභරවක්ෂ, ේ හෝ
ේ වන
නීිමය ආයතානයක්ෂ මගින්ත යම් වංචරවක්ෂ, රැවටීමක්ෂ, වංක ක්රියරවක්ෂ ේ හෝ ඒ හර
සමරන සරනරරධී ක්රියරවක්ෂ පිළිබනව සිදු කරනු ්බන විමතානනයකට ේ හෝ විභරග කිරීමකට
භරජනය ී ේ නරමැි බවට ප්රිඥර ේ දමි/ දවුරර ප්රකරන කරමි.
4. මම වංචරවක්ෂ, රැවටීමක්ෂ, වංක ක්රියරවක්ෂ ේ හෝ ඒ හර සමරන සරනරරධී ක්රියරවක්ෂ ේ හෝ ෑන ම
නීියක්ෂ ේ හෝ ඒ යටේ 
ිකුත
කරන ්ද්දර වූ, රීි, ේ රගු්රසි, විධරන ේ හෝ ිකතාණයන්තට
අනුූල් ේ නරීම වැික ක්රියරවන්ත සම්බන්තධේ යන්ත ්රී ්ංකරේ ේ ේ හෝ විේ ද්නයක නීි මඟින්ත
පිදුවවන ්ද අපතකරණයකින්ත, ිකයරමන ේ හෝ අධීක්ෂවණ අපතකරරයකින්ත, වෘ ියේ ේීන්තේ ග්
සංගමයකින්ත, විමතානන ේ කරමිවන්ත සභරවකින්ත, විිකෂ්චය සභරවකින්ත ේ හෝ ේ වන
මණ්ඩ්යකින්ත වැරදකරුේ වුත ේ හෝ එකී ක්රියරවට සම්බන්තධ නරතානවයක්ෂ ේ ්ස හඳුනරේ ගන
වැරදකරුවුත ී ේ නරමැි බවට ප්රිඥර ේ දමි/ දවුරර ප්රකරන කරමි.
5. මම වංචරවක්ෂ, රැවටීමක්ෂ, වංක ක්රියරවක්ෂ ේ හෝ ඒ හර සමරන සරනරරධී ක්රියරවක්ෂ සම්බන්තධේ යන්ත
වන වරදකට අපතකරණයකින්ත වැරදකරු ී ේ හෝ එවැික වරදක්ෂ සම්බන්තධේ යන්ත අපතකරණයකින්ත
ේ චෝදනර ්බර ේ නරමැි බවට ප්රිඥර ේ දමි/ දවුරර ප්රකරන කරමි.
6. මම කිසියම් අපතකරණයකින්ත සදරචරර විේ රෝධී ක්රියරවකට සම්බන්තධ වරදකට වැරදකරු ී
ේ නරමැි බවට ප්රිඥර ේ දමි/ දවුරර ප්රකරන කරමි.
ේ මම දවුරුම් ප්රකරනේ ේ සනහන්ත කරුණු
ප්රිඥරකරුට/දවුරුම්කරුට
කියවර
ේ  රුම්කර දුන්ත අතාර ඔහු/ඇය එම කරුණු
සතාය බවට පිළිේ ගන ප්රිඥර ී/දවුරුම්
ී.................... දන ........................................ ී මර
ඉදරිපිටී අ සන්ත තාබන ්ී.

අදරළ නරිද මුද්දර
අ්වන්තන.
මර ඉදරිපිටී
සරමදරන විිකේචයකරර/
දවුරුම් ේ කරමසරරිස්

සටහන:

1-

අදර් ේ නරවන වචන කනර හරින්තන.
ක්රිස්ියරික සහ කේ තාෝලික පුද්ග්යන්ත දේරර ප්රකරන කර සිටිය යුතු අතාර ේ බෞද්ධ, දන්තදු, මුස්ලිම් සහ ේ වන
ආගම් අදහන පුද්ග්යන්ත සහික කරමින්ත ප්රිඥර දය යුතුය.
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1 (බී) උන්ල්නතය
අධයක්ෂවවරයුත/ප්රධරන විධරයක ික්ධරරිවරයුත/ප්රධරන කළමනරකරුවුත/එවැික න
ේ තාෝරරගන්තනර ්ද පුද්ග්යුත විසින්ත ඉදරින

ීමක්ෂ සනහර

ක් යුතු දවුරුම් ප්රකරනේ ේ ආකෘිය

ිරවුරු් ප්ර මශය
.......................................................................................................................................................................................(ලිපිනය)
නදංචි .............................................................................................................. හැඳුනුම්න

ද

අංක/ගමන්ත බ්නත්ර අංක

දරන ......................................................................................................................................................................(සම්ූතාණ නම)
වන මම ේ බෞද්ධ/දන්තදු/ක්රිස්ියරික/කේ තාෝලික/මුස්ලිම් ආගමිකයුත වනේ යන්ත ගරම්ී ර ූතාවකව ද,
අවංකව ද, සතායවරීව ද ේ මේ ස් සහික කරමින්ත ප්රිඥර ේ දමි/ දවුරර ප්රකරන කරමි1.
1.
2.

3.

ඉහතා නම සනහන්ත ප්රිඥරකරු/දවුරුම්කරු මම ේ වමි.
...............................................................................................................................................(තානතුර)
වන
මම
...................................................................................................................(සමරගේ ම්
නම)
ආයතානේ ේ
.......................................................................................(තානතුර) ේ ්ස න කිරීමට ේ  රීන ී ඇතා.
මර හට අදරළ ක්ෂේ ෂ්ත්රයන්තද නහතා සනහන්ත අධයරනිකක සහ/ේ හෝ වෘ තීමය සුදුසුකම් ඇි
බවට ප්රිඥර ේ දමි/ දවුරර ප්රකරන කරමි.
.......................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

4.

මර හට නහතා සනහන්ත නරිද ක්ෂුද්රමූල්ය වයරනරර, බැංුත කටයුතු, මු්යමය කටයුතු, නීිමය
ේ හෝ නරිනර්නමය ේ හෝ ේ වන අදරළ විවයන්ත පිළිබනව මනර න්පුරුද්දක්ෂ ඇි බවට ප්රිඥර
ේ දමි/ දවුරර ප්රකරන කරමි.
.......................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

5.

6.

7.

8.
9.

මම ්රී ්ංකරේ ේ ේ හෝ විේ ද්නයක ේ නරලිසියක්ෂ, යම් ිකයරමන ේ හෝ අධීක්ෂවණ අපතකරරයක්ෂ,
වෘ ියේ ේීන්තේ ග් සංගමයක්ෂ, විමතානන ේ කරමිවන්ත සභරවක්ෂ, විිකෂ්චය සභරවක්ෂ, ේ හෝ
ේ වන
නීිමය ආයතානයක්ෂ මගින්ත යම් වංචරවක්ෂ, රැවටීමක්ෂ, වංක ක්රියරවක්ෂ ේ හෝ ඒ හර
සමරන සරනරරධී ක්රියරවක්ෂ පිළිබනව සිදු කරනු ්බන විමතානනයකට ේ හෝ විභරග කිරීමකට
භරජනය ී ේ නරමැි බවට ප්රිඥර ේ දමි/ දවුරර ප්රකරන කරමි.
මම වංචරවක්ෂ, රැවටිමක්ෂ, වංක ක්රියරවක්ෂ ේ හෝ ඒ හර සමරන සරනරරධී ක්රියරවක්ෂ ේ හෝ ෑන ම
නීියක්ෂ ේ හෝ ඒ යටේ 
ිකුත
කරන ්ද්දර වූ, රීි, ේ රගු්රසි, විධරන ේ හෝ ිකතාණයන්තට
අනුූල් ේ නරීම වැික ක්රියරවන්ත සම්බන්තධේ යන්ත ්රී ්ංකරේ ේ ේ හෝ විේ ද්නයක නීි මඟින්ත
පිදුවවන ්ද අපතකරණයකින්ත, ිකයරමන ේ හෝ අධීක්ෂවණ අපතකරරයකින්ත, වෘ ියේ ේීන්තේ ග්
සංගමයකින්ත, විමතානන ේ කරමිවන්ත සභරවකින්ත, විිකෂ්චය සභරවකින්ත ේ හෝ ේ වන
මණ්ඩ්යකින්ත වැරදකරුේ වුත ේ හෝ එකී ක්රියරවට සම්බන්තධ නරතානවයක්ෂ ේ ්ස හඳුනරේ ගන
වැරදකරුවුත ී ේ නරමැි බවට ප්රිඥර ේ දමි/ දවුරර ප්රකරන කරමි.
මම වංචරවක්ෂ, රැවටීමක්ෂ, වංක ක්රියරවක්ෂ ේ හෝ ඒ හර සමරන සරනරරධී ක්රියරවක්ෂ සම්බන්තධේ යන්ත
වන වරදකට අපතකරණයකින්ත වැරදකරු ී ේ හෝ එවැික වරදක්ෂ සම්බන්තධේ යන්ත අපතකරණයකින්ත
ේ චෝදනර ්බර ේ නරමැි බවට ප්රිඥර ේ දමි/ දවුරර ප්රකරන කරමි.
මම කිසියම් අපතකරණයකින්ත සදරචරර විේ රෝධී ක්රියරවකට සම්බන්තධ වරදකට වැරදකරුවුත ී
ේ නරමැි බවට ප්රිඥර ේ දමි/ දවුරර ප්රකරන කරමි.
මම ්රී ්ංකරේ ේ ේ හෝ විේ ද්නයක කිසියම් අපතකරණයකින්ත වස්තු භංග වයට ේ හෝ
බංේ කරේ ්ර
භරවයට න
බවට ප්රකරන කර ේ නරමැි බවට ප්රිඥර ේ දමි/ දවුරර ප්රකරන
කරමි.
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10. මම ණය ආනසු ේ ගීමට කිසියම් අපතකරණයකින්ත ේ දන ්ද ිකේ යෝගයක්ෂ ේ හෝ ආඥරවක්ෂ
ක්රියර මක කිරීමට අේ නරේ හරස ී ේ නරමැි බවට ප්රිඥර ේ දමි/ දවුරර ප්රකරන කරමි.
11. මම ිකයරමන ේ හෝ අධීක්ෂවණ අපතකරරයක්ෂ විසින්ත, ්රී ්ංකරේ ේ ේ හෝ විේ ද්නයක කිසියම්
ආයතානයක අධයක්ෂව, ප්රධරන විධරයක ික්ධරරි ේ හෝ ේ වන ික්ධරරියුත ේ ්ස ේ ස්වේ යන්ත
ඉව කර ේ හෝ ේ ස්වය අ දුවවර ේ නරමැි බවට ප්රිඥර ේ දමි/ දවුරර ප්රකරන කරමි.
12. මම අපතකරණයක්ෂ මඟින්ත සිද විකල්ල වූ පුද්ග්යුත ේ ්ස ප්රකරනයට න ී ේ නරමැි බවට
ප්රිඥර ේ දමි/ දවුරර ප්රකරන කරමි.
13. මම
අ) ිකයරමන ේ ේතූන්ත මතා බ්නත්රය ේ හෝ වයරනරරය අව්ංගු කරනු ්ැ හ ේ හෝ අ දුවවනු
්ැ හ ේ හෝ
ආ) ්රී ්ංකරේ ේ ේ හෝ විේ ද්නයක ී ඈවර වූ ේ හෝ ඈවර ේ වමින්ත නවින ේ හෝ අිකවරතායය
ඈවර කිරීමකට යට

ව සිටින්තනර වූ ෑන ම බ්නත්ර්රී  බැංුතවක, බැංුත ේ නරවන

මූල්ය ආයතානයක, අධයක්ෂවවරේ යුත, ප්රධරන විධරයක ික්ධරරියුත ේ හෝ ේ වන
බ්තා් සදතා තානතුරක්ෂ දරර ේ නරමැි බවට ප්රිඥර ේ දමි/ දවුරර ප්රකරන කරමි.
14. මම ේ වන බ්නත්ර්රී  ක්ෂුද්රමූල්ය සමරගමක අධයක්ෂවවරේ යක්ෂ ේ හෝ ේ ස්වරිකයුක්ෂිකයුත
ේ නරවන බවට ප්රිඥර ේ දමි/ දවුරර ප්රකරන කරමි.
ේ මම දවුරුම් ප්රකරනේ ේ සනහන්ත
කරුණු ප්රිඥරකරුට/ /දවුරුම්කරුට
කියවර
ේ  රුම්කර
දුන්ත
අතාර,
ඔහු/ඇය එම කරුණු සතාය බවට
පිළිේ ගන
සහික
කර/දවුරර
........................ දන ........................................ ී
මර ඉදරිපිටී අ සන්ත තාබන ්ී.

අදරළ නරිද මුද්දර
අ්වන්තන.
මර ඉදරිපිටී

සමරදරන විිකේචයකරර/
දවුරුම් ේ කරමසරරිස්

සටහන:

1-

-

අදරළ ේ නරවන වචන කනර හරින්තන.
ක්රිස්ියරික සහ කේ තාෝලික පුද්ග්යන්ත දේරර ප්රකරන කර සිටිය යුතු අතාර ේ බෞද්ධ, දන්තදු, මුස්ලිම්
සහේ වන ආගම් අදහන පුද්ග්යන්ත සහික කරමින්ත ප්රිඥර දය යුතුය
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1 (සී) උන්ල්නතය
දමමග්් තම : ......................................................................................................................................
අධයකෂ/ප්රධමත විධමය
ිරලධමිප/දමමමතයමි මිප/ැ කිර න කමක දඳබම ්තෝරම
ගන්තතම ලද පුේගල්යක විසින්ත ඉිරිපන
ල තුුන ප්ර මශය
(................ ිරතත අදමළ ඇමුණු් දහිත )

1.

2.

පුද්ගලික ේ තාරරතුරු
1.1.

සම්ූතාණ නම:................................................................................................................................................................

1.2.

ජරික හැඳුනුම් න

1.3.

විේ ද්න ගමන්ත බ්නත්ර අංකය:..................................................................................................................................

1.4.

උනන්ත දනය: .....................................................................................................................................................................

1.5.

ස්ිර ලිපිනය: .................................................................................................................................................................

1.6.

වතාතාමරන ලිපිනය: ......................................................................................................................................................

අංකය:....................................................................................................................................

අයදුම්කරන සමරගේ මද න

ීම

2.1.

මණ්ඩ්යට/වතාතාමරන තානතුරට න

2.2.

තානතුර: ............................................................................................................................................................................

2.3.

ේ ද්ශීය ේ හෝ විේ ද්ශික බව: ........................................................................................................................................

2.4.

වරතාෂික ේ ේතානය ( විස්තාර සදතාව):

2.5.

අධයක්ෂවවරයර ේ හෝ ප්රධරන විධරයක ික්ධරරි/සරමරනයරපතකරරි සහ/ේ හෝ ඔහුේ ග්/ඇයේ ග්
නවුේ ල්ල සරමරජිතකිනන්ත සමරගේ ම් ව

වූ දනය: .............................................................................................

කම් භරවිතාේ යන්ත උනයරග

ප්රි්රභ ව්

වරතාෂික

වටිනරකම:
(උදර: සමරගේ ම් භූමිය, ේ ගරඩනැගිලි, වරහන ආදය)
2.6.

ඉහතා 2.5 සනහන්ත ව
උනේ යෝගිතාර බිල්ලන

2.7.
3.

එම ව

කම් මි්ී ග

කම් නඩ

තුව සනහර ේ හෝ වියදම් ප්රිූරණය (ණය කර්,, බිල්ලන

,

යනරදය) සනහර සමරගම විසින්ත දැරූ වියදම්.
අගය සහ ේ නර

අගය හර ිකේච් ව

කම් පිදටර ඇි ස්ථරනය.

ඥරතීන්තේ ග් පුද්ගලික ේ තාරරතුරු
3.1.

ක්ත්රයරේ ග් සම්ූණ නම: ..............................................................................................

3.2.

ජරික හැඳුනුම් න

3.3.

විේ ද්න ගමන්ත බ්නත්ර අංකය: .................................................................................................................................

3.4.

යැේ නන දරුවන්තේ ග් විස්තාර:

අංකය: ..................................................................................................................................
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සම්ූතාණ නම

ජර.හැ. අංකය

ගමන්ත බ්නත්ර අංකය

3.4.1
3.4.2
3.4.3
4.

නසුබිම දබ අ

දකකී්

ඔහු/ඇය අධයක්ෂව වනේ යන්ත ේ හෝ ප්රධරන විධරයක ික්ධරරි/සරමරනයරපතකරරි වනේ යන්ත ේ ස්වය
කළ ආයතාන ව් නම්:
ආයතානේ ේ නම

5.

තානතුර

ංලනත්රලමී කුද්රමූලලය දමමග් ල දබ ඒ යශ්රිත දමමග් ල ් මතස් හිමි ම
බ්නත්ර්රී  ක්ෂුද්රමූල්ය සමරගම්, ඒවරේ ේ නරලිතා සමරගම් සහ ආශ්රිතා සමරගම් ව් දැනට දරන
ේ කරටස් දමිකරරි වයක්ෂ ඇ නම් ඒ පිළිබන විස්තාර:
ආයතානේ ේ නම

6.

ේ ස්වර කර්ය

ේ කරටස් ගණන

දමිකරරි වය
ප්රිනතායක්ෂ ේ ්ස

යමනමිප
ගු්දු
අයදුම්කරන සමරගම, එද නරලිතා සමරගම් හෝ ආන්රිතා සමරගම් (ඇතා්නම්) සහ අනේ කුතා්
මූල්ය සමරගම් සමඟ අධයක්ෂව ේ හෝ ප්රධරන විධරයක ික්ධරරි/ සරමරනයරපතකරරි ේ හෝ එවැික
න ීමක්ෂ සනහර ේ තාෝරර ගනු ්ැ හ පුද්ග්ේ යුත විසින්ත දැනට නව වරේ ගන යන ුතමන
ආකරරේ ේ ේ හෝ වයරනරරික ගනුේ දනු ේ ේ නම් ඒ පිළිබන විස්තාර.

ආයතානේ ේ
නම

ගනුේ දනුේ ේ
ස්වභරවය

දනට වටිනරකම
දන/මරස/අවු
(රුපියල්ල මිලියන)
පිටදටි
සීමරව
ේ ේවය

ණය
වතාගීකරණය
(ක්රමික/අක්රමික)

සුරැුතම්
වතාගය

වටිනරකම
(රු. මිලියන)
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7.

ප්ර

ඉහතා දැක්ෂවූ ේ තාරරතුරු වඩර
නැහැදලි ීමට අදරළ ේ වන
විස්තාර/ේ තාරරතුරු සහ
අයදුම්කරන සමරගමක අධයක්ෂවවරයරේ ග් ේ හෝ ප්රධරන විධරයක ික්ධරරියරේ ග් ේ හෝ
සරමරනයරපතකරරිේ ග් ේ හෝ එවැික තානතුරක්ෂ සනහර ේ  රීන වන පුද්ග්ේ යුතේ ග්
ේ යෝගයතාරවය තාක්ෂේ ස්රු කිරීම සනහර අදරළ ේ ේ යැින හැේ ඟන ේ වන
ේ තාරරතුරු .

මශය

ඉහතා මර විසින්ත සනයර ඇි ේ තාරරතුරු මරේ ග් දැනුේ ම් හර විේවරසය නරිද සතාය බවට සම්ූතාණ
බවට තාහවුරු කරමි. ඉහතා සනයන ්ද ේ තාරරතුරු ව්ට අදරළව, කිසියම් ේ වනසක්ෂ වූ වහරම,
සියු ේ තාරරතුරු බ්නත්ර්රී  ක්ෂුද්රමූල්ය සමරගමට සහ ්රී ්ංකර මහ බැංුතේ ේ ක්ෂුද්රමූල්ය
ආයතාන අධීක්ෂවණ ේ දනරතාතාේ ම්න්තතුේ ේ අධයක්ෂව ිකසි නරිද දැනුව කරන බවට මම ේ නේ රරන්තදු
ේ වමි.
ඉහතා තානතුර දැරීම සනහර කිසියම් නීියකින්ත මර හට සීමරවන්ත නනවර ේ නරමැි බව
ප්රකරන කර සිටිමි.

ිරතය:..............................

අධයකෂ මණාඩල්

ේ මිනන්ත

......................................................................................
අධයකෂ/ ප්රධමත විධමය
ිරලධමිප/දමමමතයමි මිප
්බෝ ැ කිර න කමක දඳබම ්තෝරම ගන්තතම ලද
පුේගල්යව්ග් අ දත

දභ්මනි විසින්ත ද්පූරර්ණා කිීතම දඳබම

ඉහතා සනයන ්ද ේ තාරරතුරු හර බැේ නන ේ වන නැහැදලි කිරීම්/ ේ තාරරතුරු සහ අධයක්ෂව ේ හෝ
ප්රධරන විධරයක ික්ධරරි ේ හෝ සරමරනයරපතකරරි ේ හෝ එවැික තානතුරක්ෂ සනහර ේ තාෝරර ගන්තනර ්ද
පුද්ග්ේ යුතේ ග් ේ හෝ ේ යෝගයතාරවය තාක්ෂේ ස්රු කිරීම සනහර අදරළ ේ ේ යැින හැේ ඟන ේ වන
ේ තාරරතුරු.

ිරතය: ..............................................

..................................................................................
අධයකෂ මණ්ඩල් දභ්මනි්ග් අ දත
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