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මූල්ය පාරිභ ෝගික සබඳතා භෙපාර්තභේන්තුව 

පැමිණිලි ඉදිරිපත් කිරීභේ ආකෘති පත්රය 

 

අධ්යක්ෂ 

මූල්ය පාරිභ ෝගික සබඳතා භෙපාර්තභේන්තුව  

ශ්රී ල්ංකා මහ බ ංකුව  

අංක 30, ජනාධිපති මාවත 

භකාළඹ 1 

විෙුත් ත ප ල් ලිපිනය : fcrd@cbsl.lk 

ෆ ක්්   : 94112477744 

 
 

වැෙගත් 

ඔබ ෙ නටමත් මූල්ය ආයතනය භවත ප මිණිල්ල්ක් ඉදිරිපත් කර, ඒ සඳහා සාධ්නීය 

ප්රතිචාරයක් අොළ මූල්ය ආයතනය විසින්ත දින 30ක් ඇුළත ෙක්වා භනාම ති නේ සහ 

/ භහෝ මූල්ය ආයතනය විසින්ත ල්බාදුන්ත ප්රතිචාරය පිළිගත භනාහ කිනේ පමණක්, 

ඔබභේ ප මිණිල්ල් මූල්ය පාරිභ ෝගික සබඳතා භෙපාර්තභේන්තුව භවත ඉදිරිපත් කල් 

හ ක. 

නියමයන්ත සහ භකාන්තභේසි: 

(i.) මූල්ය පාරිභ ෝගික සබඳතා භෙපාර්තභේන්තුව විසින්ත ක්රියාවට න ංවීම සඳහා 

 ාරගනු ල්බන්තභන්ත පහත සඳහන්ත භකාන්තභේසි සපුරන ප මිණිලි පමණි. 

අ.  ප මිණිල්භල් මූලික නිමිත්ත භහෝ ප මිණිල්ල් සඳහා වන පෙනම උේගත වූ අව්ථාභේ 

පළමුභවන්තම අොළ මූල්ය ආයතනය භවත ලිඛිතව ඉදිරිපත් කරන ල්ෙ ප මිණිල්ල්ක්. 

ආ. ප මිණිල්භල් මූලික නිමිත්ත භහෝ ප මිණිල්ල් සඳහා වන පෙනම උේගත වූ දිනභේ සිට 

වසර ුනක් ගත වීමට භපර මූල්ය පාරිභ ෝගික සබඳතා භෙපාර්තභේන්තුව භවත 

ඉදිරිපත් කරන ල්ෙ ප මිණිල්ල්ක්.1 

ඇ. සමථකරණය, භේරුේකරණය, ශ්රී ල්ංකාභේ මූල්ය ඔේු්මන්තවරයා විසින්ත 

විමර්ශනය කරන, ෙ නටමත් ක්රියාත්මක වන නනතික කටයුු ඇුළුව, නමුත් 

ඒවාට පමණක් සීමා භනාවන ඕනෑම ආරවුල් නිරවුල් කිරීභේ ක්රියාවලියක් යටභත් 

භනාවන ප මිණිල්ල්ක් සහ / භහෝ අොළ නනතික අධිකාරියක් විසින්ත තීන්තදුවක් ල්බා 

භනාදුන්ත ප මිණිල්ල්ක්. 

ඈ. පාරිභ ෝගිකයකු භවනුභවන්ත භතවන පාර්ශවයකට ක්රියා කිරීමට නිසි 

අධිකාරී බල්යක් ල්බාදුන්ත බවට වන නනතික විධිවිධ්ාන තහවුරු කිරීමට අවශය, 

 
1 ප මිණිල්භල් මූලික නිමිත්ත භහෝ ප මිණිල්ල් සඳහා වන පෙනම උේගතවූ අව්ථාව, 2021.09.01 දිභනන්ත 

අවසන්ත වන පසුගිය වසර 6 ක කාල්ය ුළදී නේ, ඒ සඳහා 2021.09.01 දින සිට මාස 06 ක් ගතවීමට 

භපර මූල්ය පාරිභ ෝගික සබඳතා භෙපාර්තභේන්තුව භවත ප මිණිලි කල් හ ක. 

ආකෘති පත්රය බාගත 

කර ග නීම සඳහා   

කිේ ආර් (QR) භක්තය 

mailto:fcrd@cbsl.lk
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අොළ මූල්ය ආයතනය භවත ෙ නටමත් ඉදිරිපත් කර ඇති  භල්ඛන සමග භයාමුකරන 

ප මිණිල්ල්ක්. 

ඉ. ශ්රී ල්ංකා මහ බ ංකුව විසින්ත නියාමනය භහෝ  අධීක්ෂණය කරනු ල්බන ආයතනයක් 

සේබන්තධ්භයන්ත වන ප මිණිල්ල්ක් 

(ii.) ප මිණිල්ල්ක් ඉවත් කර ග නීම සඳහා ප්රධ්ාන ප මිණිලිකරු සාධ්ාරණ භේු ඉදිරිපත් 

කරමින්ත ලිඛිත ඉල්ීමක් මූල්ය පාරිභ ෝගික සබඳතා භෙපාර්තභේන්තුභේ අධ්යක්ෂ 

භවත ඉදිරිපත් කල් හ ක.  

(iii.) මූල්ය පාරිභ ෝගික සබඳතා භෙපාර්තභේන්තුභේ ප මිණිලි හ සිරවීභේ ක්රියාපටිපාටිය 

සේබන්තධ්භයන්ත භකටි ප හ දිලි කිරීමක් පහත ෙක්වා ඇත. 

අ. ප මිණිල්ල්ක් ල් බීභමන්ත පසු මූල්ය පාරිභ ෝගික සබඳතා භෙපාර්තභේන්තුව විසින්ත 

එම ප මිණිල්ල්  සඳහා නිශ්චිත භයාමු අංකයක් (CRN) ල්බා භෙන අතර ප මිණිලිකරු 

ලිපි හුවමාරු කිරීමට ක මති මාධ්යය ඔ්භ් එම භයාමු අංකය සඳහන්ත කරමින්ත 

ලිපියක් මූල්ය පාරිභ ෝගික සබඳතා භෙපාර්තභේන්තුව විසින්ත ප මිණිලිකරු භවත 

භයාමු කරනු ල් භේ.   

ආ.  මූල්ය පාරිභ ෝගික සබඳතා භෙපාර්තභේන්තුව විසින්ත අොළ ඉදිරි ක්රියාමාර්ග ග නීම 

නිශ්චචය කිරීම සඳහා ප මිණිල්ල් මූලිකව විමර්ශනය කරනු ඇත. 

ඇ.  ප මිණිල්භල් නිමිත්ත මත පෙනේව පාරිභ ෝගිකයා විසින්ත සපයන ල්ෙ භතාරුරු 

අනුව විමර්ශනය කරන ල්ෙ ප මිණිල්ල්, අොළ මූල්ය ආයතනය සහ / භහෝ ශ්රී ල්ංකා 

මහ බ ංකුභේ භවනත් භෙපාර්තභේන්තුවක් භවත ඔවුන්තභේ සල්කා බ ීම සඳහා 

ඉදිරිපත් කරනු ල් භේ. 

ඈ.  අොළ මූල්ය ආයතනය විසින්ත නියමිත කාල්සීමාවක් ුළදී ප මිණිල්ල්ට අොළව සුදුසු 

පිළිුරක් ලිඛිතව ප මිණිලිකරු භවත ල්බා දිය යුු අතර එය විසඳීම සඳහා ගනු 

ල් බූ ක්රියාමාර්ග මූල්ය පාරිභ ෝගික සබඳතා භෙපාර්තභේන්තුව භවත ෙ න්තවිය 

යුුය. 

ඉ.  මූල්ය ආයතනය විසින්ත ල්බා දුන්ත පිළිුර සමග ප්රධ්ාන ප මිණිලිකරු එකඟ භනාභේ 

නේ, එම පිළිුර මූල්ය පාරිභ ෝගික සබඳතා භෙපාර්තභේන්තුව විසින්ත 

සමාභල්ෝචනය කරනු ල්බන අතර ඒ සඳහා ප්රධ්ාන ප මිණිලිකරු විසින්ත ප මිණිල්භල් 

වර්තමාන තත්ත්වය මූල්ය පාරිභ ෝගික සබඳතා භෙපාර්තභේන්තුව භවත ඉදිරිපත් 

කල් යුුය. 

ඊ.  මූල්ය පාරිභ ෝගික සබඳතා භෙපාර්තභේන්තුභේ අෙහස ප මිණිල්භල් වර්ථමාන 

තත්ත්ව සමග සමාභල්ෝචනය කරන ල්ෙ මූල්ය ආයතනභේ පිළිුර අොළ මූල්ය 

ආයතනය භවත නියමිත කාල් සීමාවක් ුළදී නිරාකරණය කිරීම සඳහා න වත 

භයාමු කරනු ල් භේ. 

උ.  අොළ ප මිණිල්ල් සේබන්තධ්භයන්ත මූල්ය ආයතනය ගනු ල් බූ ක්රියා මාර්ගයන්ත 

නනතික හා නියාමන අවශයතාවයන්තට අනුකූල් භනාභේ නේ, අවශය බල්ාත්මක 

කිරීභේ පියවර ග නීම සඳහා නිසි බල්ධ්ාරියා භවත ෙන්තවනු ල් භේ. 
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1. ්ව ාවය*: □ පළමු ඉදිරිපත් කිරීම        □ න වත ඉදිරිපත් කිරීම 

2. ප මිණිල්ල් සේබන්තධ් මූල්ය ආයතනභේ නම සහ ප මිණිල්ල් සේබන්තධ් අභනකුත් 

භතාරුරු*:.............................................................................................................................................. 

ගිණුේ අංකය / ණය අංකය / භවනත් : ............................................................................................. 
අොළවන්තභන්ත නේ, ඉහතින්ත සඳහන්ත කළ මූල්ය ආයතනභේ ශාඛාව / කාර්යාල්ය / අංශය යනාදිය කරුණාකර 

සඳහන්ත කරන්තන. 

එක් මූල්ය ආයතනයකට එක් ආකෘති පත්රයක් පමණක්  ාවිත කරන්තන. 

 

3. ප්රධාන පැමිණිලිකරුභේ භතාරුරු: 

 

සේූර්ණ නම / ආයතනභේ නම *: ...................................................................................................... 

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

ජා. හ . අං: /රියදුරු බල්පත්ර අං: /ගුවන්ත ගමන්ත බල්පත්ර අං: / භවනත් * 

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

්ී පුරුෂ  ාවය *:   □ පුරුෂ □ ්ී      (ආයතන සඳහා අොළ භනාභේ) 

ත ප ල් ලිපිනය *: 

අංකය:.................................................. වීදිය / මාවත:....................................................................................... 

නගරය:................................................ ප්රා. භල්කේ භකාට්ඨාශය:.............................................................. 

දි්ික්කය:........................................................... 

විෙුත් ත ප ල් ලිපිනය:...................................................................................................................................... 

දුරකථන අංක*:....................................................................................................................................................... 

 

4. බේධ ගිණුමකි *: □ ඔේ □ න ත     

(එක් පිළිුරක් පමණක් ල්කුණු 

කරන්තන) 

සම පැමිණිලිකරුභවකි *: □ ඔේ □ න ත     

(එක් පිළිුරක් පමණක් ල්කුණු කරන්තන) 

බේධ ගිණුේ හිමියන්තභේ / සම පැමිණිලිකරුවන්තභේ විස්තර 

අං. සේූර්ණ නම* 
ජා. හ . අං. 

/ භවනත්* 

්ී 

පුරුෂ 

 ාවය* 

දුරකථන 

අංක* 

විෙුත් 

ත ප ල් 

ලිපිනය 

1.       

2.      

3.      

4.      

 

5. ලිපි හුවමාරු කිරීමට ක මති ආකාරය *: □ ත ප ල්  □ විෙුත් ත ප ල් 

                                                             (එක් පිළිුරක් පමණක් ල්කුණු කරන්තන) 

 

6. අොළ මූල්ය ආයතනය භවත පළමුභවන්තම ප මිණිල්ල් භයාමුකළ දිනය : YYYY/MM/DD 

 

මූල්ය ආයතනයට ඉදිරිපත් කළ ප මිණිල්භල් පිටපතක් සහ මූල්ය ආයතනය විසින්ත 

ඔබභේ ප මිණිල්ල් සඳහා ප්රතිචාර ෙක්වා ඇත්නේ එහි පිටපතක් කරුණාකර 

අමුණන්තන. 
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7. මීට භපර ඔබභේ භමම ග ටළුවටම අොළව ප මිණිල්ල්ක් මූල්ය පාරිභ ෝගික සබඳතා 

භෙපාර්තභේන්තුව භවත ඉදිරිපත් කර ඇත් නේ, එය ඉදිරිපත් කල් දිනය YYYY/MM/DD 

සහ ප මිණිලි භයාමු අංකය (CRN): ............................................................... 

 

8. ප මිණිල්ල් පිළිබඳ භකටි වි්තරයක් කරන්තන*:  
(භමම ඉඩ ප්රමාණවත් භනාභේ නේ ප මිණිල්ල් භවනම සඳහන්ත කර භමයට අමුණන්තන සහ අවශය නේ 

උපකාරක ලියවිලි සමග සවි්තරාතමක ප මිණිල්ල්ක් භයාමු කරන්තන.) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

9. අභේක්ිත විසඳුම / සහනය පිළිබඳ භකටි වි්තරයක් කරන්තන*:  
(භමම ඉඩ ප්රමාණය ප්රමාණවත් භනාභේ නේ භවනම සඳහන්ත කර භමයට අමුණන්තන.) 

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

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

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

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

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

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

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

 

 

10. ඉහතින්ත සඳහන්ත කරන ල්ෙ සියළුම භතාරුරු සතය හා නිව රදි බවත් සහ මූල්ය 

පාරිභ ෝගික සබඳතා භෙපාර්තභේන්තුභේ නියමයන්ත සහ භකාන්තභේසි කියවා භත්රුේ 

භගන ඇති බවත් ඒවා සමග එකඟ වන බවත් මම / අපි භමයින්ත සහතික භවමි / භවමු. 

 

……………………………………………........                          1. ...................................................................... 

ප්රධ්ාන ප මිණිලිකරුභේ අත්සන*                      2. ....................................................................... 

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

දිනය*: .....................................................                        4. ........................................................................ 

                                                                              සම ප මිණිලිකරුවන්තභේ අත්සන්ත 

 

 

 
*අනිවාර්යභයන්ත සේූර්ණ කල් යුුය. 


