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තැන්පතුකරුව්න් සඳහා අනනය වූ හඳුනා ගැනීතම් අංක සටහන් කිරීම 

 

 
 

 

1. නනතික ප්රතිපාදන 1.1 2011 අංක 42 දරන මුදල් ව්යාපාර පනතෙහි 12 ව්න ව්ගන්තිය මඟින්ත 
පැව්රී ඇි බලෙල ප්රකාරව්, ශ්රී ලංකා මහ බැංකුතේ මුදල් මණ්ඩලය 
විසින්ත 2011 අංක 42 දරන මුදල් ව්යාපාර පනෙ යටතේ බලපත්රලාභී 
මුදල් සමාගම් සඳහා අනනය වූ හඳුනා ගැනීතම් අංක සටහන්ත කිරීම 
පිළිබඳ තමම විධාන හඳුන්තව්ා තදනු ලැතේ. 

2. විධානයන්ි අරමුණු   2.1 ශ්රී ලංකා ෙැන්තපතු රක්ෂණ හා ද්රව්ශීලො ආධාරක තයෝජනා ක්රමය මගින්ත 
තොරතුරු සම්පාදනය කිරීමට පහසුකම් සැලැසවීම සඳහා සියලු මුදල් 
සමාගම්ව්ල ෙැන්තපේකරුව්න්තතේ අනනය වූ හඳුනා ගැනීතම් අංක 
සටහන්ත කිරීතම් විධාන ලබා දීමට සහ මූලය අංශතේ ප්රධාන ප්රිපේි 
තීරණ සඳහා ව්න තොරතුරු කළමනාකරණ ක්රියාව්ලිතේ සවිමේභාව්ය 
සහ විශවව්සනීයේව්ය ශක්ිමේ කිරීමට තමම විධානය නිකුේ කරනු 
ලැතේ. 

3. තැන්පේකරුට අනනය 
වූ හඳුනා ගැනීතම් 
අංකය ව්ාර්තා කිරීම 

3.1 ඇමුණුම 1 හි දක්ව්ා ඇි ව්ගු අංක 1 හි නිරූපණය කර ඇි පරිදි සියලු 
මුදල් සමාගම් විසින්ත ඔවුන්තතේ ප්රධාන තොරතුරු පද්ධි තුළ එක් එක් 
ෙැන්තපේකරු සඳහා අනනය වූ හඳුනා ගැනීතම් අංකය සටහන්ත කිරීම සහ 
ව්ාර්ො කිරීම සිදු කළ යුතුය. 

4. බලාේමක ව්න දිනය 4.1 තමම විධාන 2022.10.01 දින සිට බලාේමක තේ. ඒ අනුව්, සියලු මුදල් 
සමාගම් පහෙ 5 ව්න ව්ගන්තිතයහි සඳහන්ත කර ඇි පරිදි අන්තෙර්කාලීන 
විධිවිධානව්ලට යටේව් සියලු නව් ෙැන්තපේකරුව්න්ත සඳහා 2022.10.01 
දින සිට ක්රියාේමක ව්න පරිදි තමම විධානව්ල අව්ශයොව්න්තට අනුකූල  
විය යුතුය. 

5. අන්තර්කාලීන 
විධිවිධාන 

5.1 සියලු මුදල් සමාගම් විසින්ත තමම විධානයන්ත ප්රකාරව් දැනට සිටින සියලු 
ෙැන්තපේකරුව්න්තට අනනය වූ හඳුනා ගැනීතම් අංක සටහන්ත කිරීම 
2023.12.31 දින ව්න විට සම්ූර්ණ කළ යුතුය. 

    
ආචාර්ය පී. නන්දලාල් වීරසංහ 
මුදල් මණ්ඩලයේ සභාපති සහ 
ශ්රීලංකාමහ බ ැංකුයේ අධිපති 
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ඇමුණුම 1 

 
ව්ගු අංක 1: මුදල් සමාගතමි තැන්පේකරුව්න්තේ එක් එක් කාණ්ඩය සඳහා අනනය වූ හඳුනා ගැනීතම් 

අංක 
 

# තැන්පේකරුතේ 
කාණ්ඩය 

හඳුනා ග නීමේ අංකමේ කාණ්ඩය සටහන් 

1 තනි පුද්ගලයන් 

1.1 ශ්රී ලාැංකික පුරව සියන් ජාතික හ ඳුනුම්පත් අැංකය මුදල් සමාගම්වලට ගිණුම් 
ආරම්භ කිරීම සඳහා 
ත න්පත්කරුයේ රියදුරු 
බලපත්රය යහෝ ගුවන් ගමන් 
බලපත්රය පිළිගත හ කි නමුත්, 
ඔවුන්යේ පද්ධති තුළ ජාතික 
හ ඳුනුම්පත් අැංකය සටහන් 
කිරීම අනිවාර්ය යේ 

1.2 ශ්රී ලාැංකික පුරව සියන් 
(ශ්රී ලැංකායවන්  පිටත 
යන්වාසික /නිතය 
යන්වාසික/තාවකාලික 
යන්වාසිකත්වය 
දරන්නන්), ශ්රී ලාංකික 
ද්විේව් පුරව්ැසියන්ත (ශ්රී 
ලංකාතේ තන්තව්ාසික, ශ්රී 
ලංකාතව්න්ත පිටෙ 
තන්තව්ාසික) 

ජාතික හ ඳුනුම්පත් අැංකය ත න්පතුකරුයවකු විසින් 
ජාතික හ ඳුනුම්පත 
තාවකාලිකව ආපසු භාර දී 
ඇති විට පමණක් ශ්රී ලැංකා 
ගුවන් ගමන් බලපත්රය භාවිත 
කළ හ කිය 

1.3 ශ්රී ලාැංකික යනාවන 
පුරව සියන් 

වියද්ශ ගුවන් ගමන් බලපත්ර අැංකය ශ්රී ලාැංකික සම්භවයක් සහිත 
විතද්ශීය ජාතිකයන් (ශ්රී 
ලැංකායවන් පිටත යන්වාසික) 
ඇතුළුව, ශ්රී ලැංකාව යවත 
තාවකාලිකව සැංචාරයේ 
නිරතව සිටින යහෝ ශ්රී ලැංකාව 
යවත සැංචාරය කිරීමට 
බලාතපාතරාේතු ව්න විතද්ශීය 
ජාතිකයන්, වියද්ශීය රාජය 
තාන්ිකයන් 

1.4 බාල වයස්කාර 
ත න්පත්කරුවන් 

උපන් දිනය + උප්පැන්තන සහතික 
අැංකය 
නි.ද: 
උපන් දිනය: 2005 ජනවාරි 7 වන දින 
(2005.01.07) 
උප්පැන්තන සහතික අැංකය: 0325 
 

2 0 0 5 0 1 0 7 0 3 2 5  

උපන්තදිනය සමඟ උප්පැන්තන 
සහිකතේ අංකය තයදීම 
මඟින්ත ඉලක්කම් 12 ක 
අංකයක් නිර්මාණය කිරීම  
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# තැන්පේකරුතේ 
කාණ්ඩය 

හඳුනා ග නීමේ අංකමේ කාණ්ඩය සටහන් 

2 ආයතන   

2.1 සමාගම් පනත යටයත් 
ලියාපදිැංචි කරන ලද 
සමාගම් 

සමාගම් ලියාපදිැංචි අැංකය - 

2.2 රාජය යනාවන සැංවිධාන රාජය යනාවන සැංවිධාන සඳහා 
ජාතික යල්කම් කාර්යාලය විසින් 
නිකුත් කරන ලද ලියාපදිැංචි අැංකය 

- 

2.3 තනි පුද්ගල වයාපාර/ 
හවුල් වයාපාර/බද්ධ 
වයාපාර යනාදී ප්රායද්ශීය/ 
පළාත් පාලන ආයතන 
යටයත් ලියාපදිැංචි කළ 
ආයතන 

වයාපාර ලියාපදිැංචි අැංකය - 

2.4 සමාජ, සැංගම්, සමිති 
යනාදී අයනකුත් සියලු 
ආයතන 

අදාළ බලධාරීන් විසින් නිකුත් කරන 
ලද ලියාපදිැංචි අැංකය 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


