


 

ඇමුණුම  

2016 අංක 6 දරන ක්ෂුද්රමූල්ය නන  ටතේ  ල්න්රටක්ෂ අලු  කිරීම සඳහා අටදුම්න්රට 

 

උනේදස්  

1. සියලුම අයදුම්පත් යතුරුලියනය කර හහෝ ඉතා පැහැදිළි අකුරින් ලියා තිබිය යුතුය. 

 

2. සම්ූර්ණ කරන ලද අයදුම්පත්රහේ  මුණුමම් ද මතුතත්ව  සමම ිටුවව ්ම අුමම ව යහයන් අධ්ය්වව රුන් 

හදහදහනකු විසින් හකටිසන්  තැබිය යුතුය. 

 

3. අයදුම්කරන සමාගහම් අධ්ය්ව ම්ඩලලහේ  සියලු සාමාිකකිනන්හේ  අත්සන් සිතත සම්ූර්ණ කරන 

ලද අයදුම්පත, අනිකුත් හේඛනද සමග පහත සඳහන් ලිිටනයට ඉදිරිපත් කත යුතුය. 

 

 

අධ්යක්ෂෂ 

ල ංකු ේනාවන මූල්ය යට න අීකක්ෂෂ  ේදනා් ේම්්තුව 

ශ්රී ්ංකා මහ ල ංකුව  

ේනා. 30 , ජනාධිනති මාව  

ේකාළඹ 01 

ශ්රී ්ංකා ව 
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ශ්රී ලාකා මහ ංැාකුහම ුණදේ ම්ඩලලය හව ත 

ශ්රී ලාකා මහ ංැාකුව  

හකාතඹ 01. 

...........................................................................................................................................................................................................................ිටිතටි 

(ලිිටනය) 

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

(නම) 

2016 අාක 6 දරන ්ුද්රමූලලය පනහත් විධිවිධ්ානයන්ට අනුකූලව  ංලපත්රය් ලංාගැීමම  සඳහා ශ්රී ලාකා මහ 

ංැාකුහම ුණදේ ම්ඩලලය හව ත හමිනන් අයදුම් කරනු ලැහේ. අයදුම්පත සනාථ කිරීම සඳහා පහත හතාරතුරු 

හා හේඛන ඉදිරිපත් කරනු ලැහේ. 

 

1) සමාගහම් සාමානය හතාරතුරු 

1.1. ප්රධ්ාන  පරිපාලන කාර්යාලහයිත ලිිටනය (ලියාපදිාි  ලිිටනහයන් හව නස් හම නම්) 

1.2. සමාගම් හේකම් 

1.3. සමාගම් හේකම්ව රයාහේ  ලිිටනය: 

1.4. විගණකව රු (ලාහිර) 

1.4.1. ංාිතර විගණකහේ  නම, ලිිටනය සහ සම්ංන්ධ් කර ගත හැකි හතාරතුරු: 

1.4.2. විගණන ආයතනහේ  හවුේකරුව න් අධ්ය්වව රුන් සමාගහම් හකාටස් ිතියයන් හමද  (වම 

නම් කරුණාකර විස්තර සපයන්න).  

1.4.3. පසුගිය මූලලය ව ර්ව තුන සඳහා හගව න ලද විගණන ගාස්තු: 

1.4.4. විගණක විසින් සමාගමට හව නත් හස්ව ාව ් සපයන්හන් නම් හහෝ හපර ව ර්වහේ දී සමාගම 

සමඟ හව නත් ගනුහදනුව ් කර තිහේ ද  (වම නම් විස්තර සපයන්න): 

1.4.5. විගණන ආයතනයට හහෝ විගණන ආයතනහේ  හවුේකරුව කුට අධ්ය්වව රහයකුට හහෝ 

විගණකව රයාහේ  සමීප ඥාතිහයකුට කුමන හහෝ ආකාරහේ  මූලලය පහසුකම් ලංා දී මත්ද   

(වම නම් කරුණාකර විස්තර සපයන්න). 

1.5. ව යාපාර ස්ථාන සාඛයාව  

1.6. හස්ව ක සාඛයාව  

1.7. සමාගහම් මූලලික ප්රාේ ධ්නය (මුණුමම ) 

1.8. ව ත්කම්ව ල ගුණාත්මකභාව ය (මුණුමම) 

1.9. ණය හපාලී අනුපාත (මුණුමම) 
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1.10. අයදුම්පත සමග ඉදිරිපත් කත යුතු හේඛන 

1.10.1. අධ්ය්ව ම්ඩලලහේ  සියලුම සාමාිකකිනන් සහ අයදුම්කාර සමාගහම් ප්රධ්ාන විධ්ායක 

නිලධ්ාරී   සාමානයාධිකාරී ිටළිහව ලින් මුණුමම IV සහ මුණුමම V ිත සඳහන් දිවුරුම් 

ප්රකායය් සහ ප්රකායය් ඉදිරිපත් කත යුතුය. 

1.10.2. එතහඹන දින දර්යන ව ර්වය සඳහා ව ාර්ික ව යාපාර ළුල්ේ කිරීහම් සැලැස්ම. 

1.10.3. අයදුම්පත ඉදිරිපත් කත මාසයට හපර මාසය අව සානහේ දී අව ම මූලලික ප්රාේ ධ්නය් මට්ටම 

පව ත්ව ාගැීමම ිටළිංඳව  ංාිතර විගණකහගන් තහවුරු කිරීහම් ලිිටය්. 

 

හමම අයදුම්පහත් සදහන් හතාරතුරු පරී්වා කත ංව ත්, ඒව ා සමම අතින්ම සම්ූර්ණ ංව ත් සහ අපහේ  

දැීමහම් හා විශ්ව ාසහේ  හැටියට එම හතාරතුරු සතය හා නිව ැරදි ංව ත්, අිට ප්රකාය කර සිටිුණ. 

 

................................................................................................................................................................................................................හව නුහව න් 

(අයදුම්කරන සමාගහම් නම) 

 

 අධ්ය්වව රුන්හේ  නම්   අත්සන 

1 .......................................................................................  ................................................... 

2 .....................................................................................  ................................................... 

3 ....................................................................................  ................................................ 

4 ...................................................................................  ................................................ 

5 ....................................................................................  .................................................... 

6 ...................................................................................  .................................................... 

7 .................................................................................  .................................................. 

8 ....................................................................................  .................................................. 

9 ......................................................................................  ................................................... 

       

 

 

දිනය :- ………………………………….      (සමාගහම් හපාදු ුණද්රාව ) 
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ඇමුණුම I  

සමාගේම්  මූලලික ප්රාග්ධනධ්නට  

          විගණනය කරන ලද ගිුමම් ව ලට අනුව  ව හාම ූර්ව  මූලලය ව ර්වය සඳහා සහ අයදුම්පත ඉදිරිපත් කත 

මාසයට හපර මාසය අව සානහේ දී. 

  

අිනතමය 

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

දිනට 

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

දිනට 

අ)  නිකුතු සහ සම්ූර්ණහයන් හගව ා නිිය හකාටස් (ුණදලට)   

ආ)    නිකුතු සහ සම්ූර්ණහයන් හගව ා නිිය සුණච්චි ත හනාව න 

නිදහස් කත හනාහැකි හකාටස් (ුණදලට) 
  

ම)    ව යව ස්ථාිටත සාි ත   

ඈ)   හපාදු සාි ත   

ඉ)     පසුගිය විගණන ව ාර්තාව ට අනුව  රඳව ාගත් ලාභය හහෝ 

(අලාභය) 
  

ඊ)     පව තින ව සහර් ප්රකායයට පත් හනාකත ලාභය හහෝ (අලාභය)   

ඉ)    මූලලික ප්රාේ ධ්නය (අ) සිට ඊ) ද්ව ා)   
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ඇමුණුම II 

 

ව කම්ව් ගු ා මකභාවට 

ණය ව ර්ගය 

ක්රියක ණය 
අක්රියක ණය 

එකතුව  

ිතඟ හනාමැති දින 61 -120 ද්ව ා ිතඟ 

දින 121 -180 ද්ව ා 

ිතඟ 

දින 181 -360 ද්ව ා 

ිතඟ 

දින 360 ට ව ඩලා ිතඟ 

ගිුමම් 

සාඛයාව  

ිටටිතටි 

හශ්වය 

(රු. ‘000) 

ගිුමම් 

සාඛයාව  

ිටටිතටි 

හශ්වය 

(රු. ‘000) 

ගිුමම් 

සාඛයාව  

ිටටිතටි 

හශ්වය 

(රු. ‘000) 

ගිුමම් 

සාඛයාව  

ිටටිතටි 

හශ්වය 

(රු. ‘000) 

ගිුමම් 

සාඛයාව  

ිටටිතටි 

හශ්වය 

(රු. ‘000) 

ගිුමම් 

සාඛයාව  

ිටටිතටි 

හශ්වය 

(රු. ‘000) 

කාලීන ණය             

කේංදු             

කුලී ිටට 

ගැුමම් 

            

උකස් ණය             

හව නත්             

එකතුව              
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  ඇමුණුම III 

 

 ට ේනාළී අනුනාතික/අටකිරීම් 

ණය ව ර්ගය 

ණය හපාලී අනුපාතික (පරාසය ව ාර්ික) 
පැහැරහැරීහම් ගාස්තු 

මාස 12 ට අුම 
මාස 12 මාස 24 

මාස 24 ට 

ව ැඩි 

% 
ුණදල 

(රු. ‘000)    
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ඇමුණුම IV 

 

අධ්යක්ෂෂවරටකු/ප්රධ්ාන ිධධ්ාටක ිල්ධ්ාිවරටකු/ප්රධ්ාන කළමනාකුවවකු/වව ිල න වීමමක්ෂ 

සඳහා ේ ෝරාග්නා ්ද පුද්ග්ටකු ිධසි් ඉදිින  ක් යුතු දිවුුවම් ප්රකායේ  යකතතිට 

දිවුුවම් ප්රකායට 

 

.......................................................................................................................................................................................(ලිිටනය)  ිත පදිාි  

.............................................................................................................. හැඳුනුම්පත් අාක ගමන් ංලපත්ර අාක දරන 

......................................................................................................................................................................(සම්ූර්ණ නම) ව න මම 

හංෞද්ධ් ිතන්දු ක්රිස්තියානි කහතෝලික ුණස්ලිම් ආගියකයකු ව යහයන් ගාම් ර ූර්ව කව  ද, අව ාකව  ද, 

සතයව ාදීව  ද හමහස් සහතික කරියන් ප්රතිඥා හදිය  දිවුරා ප්රකාය කරිය1. 

1. ඉහත නම සඳහන් ප්රතිඥාකරු දිවුරුම්කරු මම හව ිය. 

2. මම ...................................................................................................................(සමාගහම් නම) ආයතනහේ  

.......................................................................................(තනතුර) හලස කටයුතු කරිය. 

3. මම ශ්රී ලාකාහම හහෝ විහද්යයක හපාලිසිය්, යම් නියාමන හහෝ අධී්වණ අධිකාරය්, 

ව ෘත්තියහමදීන්හේ  සාගමය්, විමර්යන හකාියවන් සභාව ්, විනිෂ්චය සභාව ්, හහෝ හව නත් 

ීමතිමය ආයතනය් මගින් යම් ව ාචාව ්, රැව ටීම්, ව ාක ක්රියාව ් හහෝ ඒ හා සමාන සාපරාධී 

ක්රියාව ් ිටළිංඳව  සිදු කරනු ලංන  විමර්යනයකට  හහෝ විභාග කිරීමකට භායනය  න හනාමැති ංව ට 

ප්රතිඥා හදිය  දිවුරා ප්රකාය කරිය. 

4. මම ව ාචාව ්, රැව ටිම්, ව ාක ක්රියාව ් හහෝ ඒ හා සමාන සාපරාධී ක්රියාව ් හහෝ ෑනමම ීමතිය් 

හහෝ ඒ යටහත් නිකුත් කරන ලද්දා වූ, රීති, හරගුලාසි, විධ්ාන හහෝ නිර්ණයන්ට අනුකූල හනා නම ව ැනි 

ක්රියාව න් සම්ංන්ධ්හයන් ශ්රී ලාකාහම හහෝ විහද්යයක ීමති මන්න් ිටිතුවව න ලද අධිකරණයකින්, 

නියාමන හහෝ අධී්වණ අධිකාරයකින්, ව ෘත්තියහමදීන්හේ  සාගමයකින්, විමර්යන හකාියවන් 

සභාව කින්, විනිෂ්චය සභාව කින් හහෝ හව නත් ම්ඩලලයකින් ව ැරදිකරුහව කු හහෝ එකී ක්රියාව ට 

සම්ංන්ධ් පාර්යව ය් හලස හඳුනාහගන ව ැරදිකරුව කු  න හනාමැති ංව ට ප්රතිඥා හදිය  දිවුරා ප්රකාය 

කරිය. 

5. මම ව ාචාව ්, රැව ටීම්, ව ාක ක්රියාව ් හහෝ ඒ හා සමාන සාපරාධී ක්රියාව ් සම්ංන්ධ්හයන් ව න 

ව රදකට අධිකරණයකින් ව ැරදිකරු  න හහෝ එව ැනි ව රද් සම්ංන්ධ්හයන් අධිකරණයකින් හචෝදනා 

ලංා හනාමැති ංව ට ප්රතිඥා හදිය  දිවුරා ප්රකාය කරිය. 

6. මම කිසියම් අධිකරණයකින් සදාචාර විහරෝධී ක්රියාව කට සම්ංන්ධ් ව රදකට ව ැරදිකරුව කු  න 

හනාමැති ංව ට ප්රතිඥා හදිය  දිවුරා ප්රකාය කරිය. 

7. මම ශ්රී ලාකාහම හහෝ විහද්යයක කිසියම් අධිකරණයකින් ව ස්තු භාගත්ව යට හහෝ ංාහකාහලාත් 

භාව යට පත් ංව ට ප්රකාය කර හනාමැති ංව ට ප්රතිඥා හදිය  දිවුරා ප්රකාය කරිය. 

8. මම ණය ආපසු හග නමට කිසියම් අධිකරණයකින් හදන ලද නිහයෝගය් හහෝ ආඥාව ් ක්රියාත්මක 

කිරීමට  අහපාහහාසත්  න හනාමැති ංව ට ප්රතිඥා හදිය  දිවුරා ප්රකාය කරිය. 
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9. මම නියාමන හහෝ අධී්වණ අධිකාරය් විසින්, ශ්රී ලාකාහම හහෝ විහද්යයක කිසියම් ආයතනයක 

අධ්ය්ව, ප්රධ්ාන විධ්ායක නිලධ්ාරි හහෝ හව නත් නිලධ්ාරියකු හලස හස්ව හයන් ඉව ත් කර හහෝ හස්ව ය 

අත්ිතුවව ා හනාමැති ංව ට ප්රතිඥා හදිය  දිවුරා ප්රකාය කරිය. 

10. මම අධිකරණය් මන්න් සිිත විකේ වූ ළුද්ගලයකු හලස ප්රකායයට පත් න හනාමැති ංව ට  ප්රතිඥා හදිය  

දිවුරා ප්රකාය කරිය. 

11. මම   

        අ)   නියාමන හේතූන් මත ංලපත්රය හහෝ ව යාපාරය අව ලාගු කරනු ලැ හ හහෝ අත්ිතුවව නු ලැ හ 

හහෝ 

 ආ)  ශ්රී ලාකාහම හහෝ විහද්යයක දී ඈව ර වූ හහෝ ඈව ර හව ියන් පව තින හහෝ අනිව ාර්යය ඈව ර 

කිරීමකට යටත්ව  සිටින්නා වූ ෑනමම  ංලපත්රලා  ංැාකුව ක, ංැාකු හනාව න මූලලය 

ආයතනයක, අධ්ය්වව රහයකු, ප්රධ්ාන විධ්ායක නිලධ්ාරියකු හහෝ හව නත් ංලතල සිතත 

තනතුර් දරා හනාමැති ංව ට ප්රතිඥා හදිය  දිවුරා ප්රකාය කරිය. 

12. මම හව නත් ංලපත්රලා  ්ුද්රමූලලය සමාගමක අධ්ය්වව රහය් හහෝ හස්ව ානියු්තිකයකු හනාව න 

ංව ට ප්රතිඥා හදිය  දිවුරා ප්රකාය කරිය. 

 

හමම දිවුරුම් ප්රකායහේ  සඳහන් කරුුම 

ප්රතිඥාකරුට   දිවුරුම්කරුට කියව ා 

හත්රුම්කර දුන් අතර, වහු මය එම 

කරුුම සතය ංව ට ිටළිහගන සහතික 

කර දිවුරා ........................ දින 

........................................ දී මා ඉදිරිිටටදී 

අත්සන් තංන ලදී. 

  

 

 

                    මා ඉදිරිිටටදී 

 

             සමාදාන විනිශ්චයකාර  

 දිවුරුම් හකාමසාරිස් 

  

 

 

 

 

සටහන:           1  -      අදාත හනාව න ව චන කපා හරින්න. 

- ක්රිස්තියානි සහ කහතෝලික ළුද්ගලයන් දිමරා ප්රකාය කර සිටිය යුතු අතර හංෞද්ධ්, ිතන්දු, ුණස්ලිම් සහහව නත් ආගම් 

අදහන ළුද්ගලයන් සහතික කරියන්  ප්රතිඥා දිය යුතුය. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

අදාත  පරිදි ුණද්දර 

අලව න්න. 
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ඇමුණුම V 

 

සමාගේම් නම : ...................................................................................................................................... 

 

අධ්යක්ෂෂ/ප්රධ්ාන ිධධ්ාටක ිල්ධ්ාි/සාමානයාධිකාි/වව ිල න වීමමක්ෂ සඳහා ේ ෝරා ග්නා ්ද 

පුද්ග්ේටක්ෂ ිධසි් ඉදිින  ක් යුතු ප්රකායට 

(................ දිනත අදාළ ඇමුණුම් සහි ව) 

 

1. පුද්ගලික ේ ාරතුුව 

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

1.2. යාතික හැඳුනුම් පත් අාකය:.......................................................................................................................................................... 

1.3. විහද්ය ගමන් ංලපත්ර අාකය:....................................................................................................................................................... 

1.4. උපන් දිනය: ........................................................................................................................................................................................... 

1.5. ස්ිර ලිිටනය: .................................................................................................................................. .................................................... 

1.6. ව ර්තමාන ලිිටනය: ............................................................................................................................................................................ 

2. අටදුම්කරන සමාග ේමහි න වීමම 

2.1. ම්ඩලලයට ව ර්තමාන තනතුරට පත්වූ දිනය: .................................................................................................................... 

2.2. තනතුර: ................................................................................................................................................................................................. 

2.3. හද්ශීය හහෝ විහද්ශික ංව : ............................................................................................................................................................. 

2.4. ව ාර්ික හමතනය ( විස්තර සිතතව ): 

2.5. අධ්ය්වව රයා හහෝ ප්රධ්ාන විධ්ායක නිලධ්ාරි සාමානයාධිකාරි සහ හහෝ වහුහේ  මයහේ  පවුහේ 

සාමාිකකිනන් සමාගහම් ව ත්කම් භාවිතහයන් උපයාගත් ප්රතිලාභ ව ල  ව ාර්ික ව ටිනාකම:  

(උදා: සමාගහම් භූියය, හගාඩලනැගිලි, ව ාහන ආදිය) 

2.6. ඉහත 2.5 සඳහන් ව ත්කම් නඩලත්තුව  සඳහා හහෝ වියදම් ප්රතිූරණය (ණය කා්,, බිේපත්, උපහයෝගිතා 

බිේපත් යනාදිය) සඳහා සමාගම විසින් දැරූ වියදම්. 

2.7. එම ව ත්කම් ියලදී ගත් අගය සහ හපාත් අගය හා නිශ්චල ව ත්කම් ිටිතටා මති ස්ථානය.  

3. ඥාතී්ේග්ධන පුද්ගලික ේ ාරතුුව 

3.1. කලත්රයාහේ  සම්ූණ නම: ............................................................................................................................................................. 

3.2. යාතික හැඳුනුම් පත් අාකය: ........................................................................................................................................................ 

3.3. විහද්ය ගමන් ංලපත්ර අාකය: ....................................................................................................................................................... 

3.4. යැහපන දරුව න්හේ  විස්තර:  

 

 සම්ූර්ණ නම යා.හැ. අාකය ගමන් ංලපත්ර අාකය 

3.4.1    

3.4.2    

3.4.3    
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4. ල්න්ර්ාී ක්ෂුද්රමූල්ය සමාගම් ව් සහ ඒ යශ්රි  සමාගම් ව් ේකාතස් හිකකම 

ංලපත්රලා  ්ුද්රමූලලය සමාගම්, ඒව ාහේ  පාලිත සමාගම් සහ ආ්රිත සමාගම් ව ල දැනට දරන 

හකාටස් ිතියකාරිත්ව ය් මත්නම් ඒ ිටළිංඳ විස්තර: 

 

ආයතනහේ  නම හකාටස් ගණන 
ිතියකාරිත්ව ය ප්රතියතය් 

හලස 

   

   

   

   

 

5. වයානාික ගනුේදනු  

අයදුම්කරන සමාගම, එිත පාලිත සමාගම්  හහෝ ආ්රිත සමාගම් (මත්නම්) සහ අහනකුත් මූලලය 

සමාගම් සමඟ අධ්ය්ව හහෝ ප්රධ්ාන විධ්ායක නිලධ්ාරි  සාමානයාධිකාරි හහෝ එව ැනි පත් නම් සඳහා 

හතෝරා ගනු ලැ හ ළුද්ගලහයකු විසින් දැනට පව ත්ව ාහගන යන කුමන  ආකාරහේ  හහෝ ව යාපාරික 

ගනුහදනු  හම නම් ඒ ිටළිංඳ විස්තර. 

 

ආයතනහේ  නම ගනුහදනුහම 

ස්ව භාව ය 

දිනට ව ටිනාකම 
දින මාස අවු 

(රුිටයේ ියලියන) 

ණය ව ර්ීකරණය 

(ක්රියක අක්රියක) 

සුරැකුම් 

සීමාව  
ිටටිතටි 

හශ්වය 
ව ර්ගය 

ව ටිනාකම 

(රු. ියලියන) 

       

       

 

6. ඉහත දැ්වූ හතාරතුරු ව ඩලාත් පැහැදිලි   නමට අදාත හව නත් විස්තර හතාරතුරු සහ අයදුම්කරන 

සමාගමක අධ්ය්වව රයාහේ  හහෝ ප්රධ්ාන විධ්ායක නිලධ්ාරියාහේ  හහෝ සාමානයාධිකාරිහේ  හහෝ 

එව ැනි තනතුර් සඳහා හත්රීපත්ව න ළුද්ගලහයකුහේ  හයෝගයතාව ය ත්හස්රු කිරීම සඳහා අදාත 

හම යැින හැහඟන හව නත්  හතාරතුරු .  
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ප්රකායට 

 

ඉහත මා විසින් සපයා මති හතාරතුරු මාහේ  දැනුහම් හා විශ්ව ාසය පරිදි සතය ංව ටත් සම්ූර්ණ ංව ටත් 

තහවුරු කරිය. ඉහත සපයන ලද හතාරතුරු ව ලට අදාතව ,  කිසියම් හව නස් වූ ව හාම, සියලු හතාරතුරු 

ංලපත්රලා  ්ුද්රමූලලය සමාගමට සහ ශ්රී ලාකා මහ ංැාකුහම ංැාකු හනාව න මූලලය ආයතන අධී්වණ 

හදපාර්තහම්න්තුහම අධ්ය්ව නිසි පරිදි දැනුව ත් කරන ංව ට මම හපහරාන්දු හව ිය. 

 

ඉහත තනතුර දැරීම සඳහා කිසියම් ීමතියකින් මා හට සීමාව න් පනව ා හනාමැති ංව ත් හමිනන් ප්රකාය 

කර සිටිිය. 

 

 

 

 

දිනට:..............................             ...................................................................................... 

අධ්යක්ෂෂ/ ප්රධ්ාන ිධධ්ාටක ිල්ධ්ාි/සාමානයාධිකාි ේහෝ 

වව ිල න වීමමක්ෂ සඳහා ේ ෝරා ග්නා ්ද 

පුද්ග්ේටකුේග්ධන අ සන 

 

 

 

අධ්යක්ෂෂ ම ල්ේ  සභානති ිධසි් සම්පූර්  කිරීම සඳහා 

 

ඉහත සපයන ලද හතාරතුරු හා ංැහඳන හව නත් පැහැදිලි කිරීම්  හතාරතුරු සහ අධ්ය්ව හහෝ ප්රධ්ාන 

විධ්ායක නිලධ්ාරි හහෝ සාමානයාධිකාරි හහෝ එව ැනි තනතුර් සඳහා හතෝරා ගන්නා ලද ළුද්ගලහයකුහේ  

හහෝ හයෝගයතාව ය ත්හස්රු කිරීම සඳහා අදාත හම යැින හැහඟන හව නත්  හතාරතුරු. 

  

 

 

 

දිනට: ..............................................   .................................................................................. 

   අධ්යක්ෂෂ ම්ල්ේ  සභානතිේග්ධන අ සන 


