ෙමාජ ෙවිබලගැන්වීම් හා සුබොධන අමාත්ාාං ශය
ெமூக வலுவூட்டல் மற்றும் நலன

ாம்புகக அகமச்சு

MINISTRY OF SOCIAL EMPOWERMENT AND WELFARE
මසේ අාං කය
எ

து இல

SDD/HO/09/CBO/චක්රසක්ඛ/ජ10

ඔසේ අාං කය

……………………………………........................

உமது இல

My No

දිනය
………………………………………

Your No

2017.03.24

திகதி ………………………………………

Date

සියළුමජදිස්ත්රිவක්ෂජක්කම්වන්/ජදිස්ත්රිவක්ෂජසම්ධිිකජඅරේකර්කජඅධ්යWක්ෂ ජනරාල්ජවන්,
සියළුමජදිස්ත්රිவක්ෂජසම්ධිිකජඅධ්යWක්ෂ ජවන්,
සියළුමජප්ර ලකධිය යජක්කම්ජවන්,
සියළුමජසම්බ්ධීකාකජනි්ධ්යලී ්,
සියළුමජසම්ධිිකජකළමකලකනව්,
සියළුමජසම්ධිිකජසංවර්ධ්යරජනි්ධ්යලී ්.
සම්ධිිකජචක්රසක්ඛ:-ජජ ප්ර නලූල්/10/2107/10
ෙමෘද්ධි ොං වර්ධන සෙපාර්තසම්න්තුව යටසත් ෙමෘද්ධි ප්රෂජාූලල ොං විධාන හා ප්රෂාසද්යය
ොං විධාන පිහිටුවීම

01. හැඳින්වීම
2107ජඅංකජ12ජදාකජදිවිරැගුමජපරරේ්ජසංක ෝිකතජ(ජමි්ජපසුජසම්ධිිකජපරතජක්සජහඳු්වනුජ්බරජ)ජ2103ජ
අංකජ 10ජ දාකජ සම්ධිිකජ පරතටජ අනුවජ සම්ධිිකජ ප්ර නලූල්ජ සංවිධ්යලර,ජ ප්ර ලකධිය යජ සංවිධ්යලරජ හලජ සම්ධිිකජ දිස්ත්රිவක්ෂජ
කමිටුජ පිහිටුවීමජ සඳහලජ අව Wජ නිකයෝණජ හලජ වWවස්ා ලජ (ජ සම්ධිිකජ පරකත්ජ 42ජ වරජ වණ්රේයජ )ජ ඇතු්ත්ජ 2107ජ
මලර්තුජ17ජදිරැරේජශ්රීිජ්ංකලජප්ර නලතල්ත්රිவකජසමලනවල ජජනරානකඅජඅංකජ2119/ජ18ජදාකජඅරේජවික ේ ජණැසට්ජපත්රசයජ
ප්ර කල යටජ පත්ජ විය.ජ ඒජ අනුවජ සම්ධිිකජ පරකත්ජ ූලළිකජ අාුලකජ වරජ දිළිඳුකමජ තුා්ජ කිී මජ හලජ සමලනජ
සලධ්යලාකත්වයජ ඉටුජ කිී මජ උකදසලජ සෑමජ ග්රලමජ නි්ධ්යලී ජ වසමක්ෂමජ රවාකයජ වරජ පදිදිජ ස්ක්ඡාවලකව්ජ
සංවිධ්යලරයජ වරජ සම්ධිිකජ ප්ර නලූල්ජ සංවිධ්යලරජ පිහිටුවීමත්,ජ (ජ සම්ධිිකජ පරකත්ජ 19ජ වරජ වණ්රේය)ජ ප්ර ලකධිය යජ
සංවිධ්යලරජ පිහිටුවීමත්,ජ (ජ සම්ධිිකජ පරකත්ජ 05ජ වරජ වණ්රේය)ජ සම්ධිිකජ දිස්ත්රිவක්ෂජ කමිටුජ පිහිටුවීමත්ජ (ජ සම්ධිිකජ
පරකත්ජ09ජවරජවණ්රේය)ජසිදුජක්ජයුතුවජඇත.ජජ
සම්ධිිකජ ප්ර නලූල්ජ සංවිධ්යලරජ හලජ ප්ර ලකධිය යජ සංවිධ්යලරජ පිහිටුවීමජ සඳහලජ පළුලවරජ මහජ සභලජ රැස්වීමජ පැවැත්වීමටජජ
අව Wජකාරජඋපකදස්ජකමමජචක්රසක්ඛයජමින්ජ්බලජකදනුජඇත.ජ
ෙටහන 01 :-ජ
ජජජජජජජජජජජජජජජ2103ජඅංක 01ජදාක සම්ධිික පරත හල 2017 මලර්තු 07 දිරැරේ අංකජ2119/8ජදාක
ජජජජජජජජජජජජජජජඅරේවික ේ ණැසට් නික්දරකඅ ඇතු්ත්ජකාණු පලදක කකොටකණර කමම චක්රසක්ඛකඅජජ
ජජජජජජජජජජජජජජජසඳහ්ජකනණුජඅනුව කටයුතු ක් යුතුය.

WWW

1වන අදියර,4 වන මහල, සෙත්සිරිපාය, බත්තරමුල්ල. /1ம்
අධ්යWක්ෂ ජනරාල්
பணிப்பாளர் தலைலையதிபதி
Director General
100-2873802/2872202
TelFax - 100-2889002
E-mail- dg@divineguma.gov.lk

கட்டம்,

4 வது மாடி,செத்ெிறிபாய பத்தரமுல்ல /1st Step, 4 th floor, Sethsiripaya ,Battaramulla

අධ්යWක්ෂ (මලරවජසම්පත්)
பணிப்பாளர் (ைனிதவளம்)
Director (Human Resource)
011-2873799
011-2873996ජජජජජජ
diradmin@divineguma.gov.lk
Hot Line : 0112-889007

ප්ර ධ්යලරජණකකලිකකලී ජජජජජජජජ

பிரதான கணக்காளர்ජජජජජ
Chief Accountant
100-2869742
100-2869742

finance@divineguma.gov.lk

අධ්යWක්ෂ ජ(ක්ෂෂුද්රoජුල්W)
பணிப்பாளர் (குறு நிதிජ)ජ
Director ( Micro Finance)
011-2889113
011-2887469
Hot Line:0112-885582

කලර්යල්ය
அலுவைகம்
Officeජ

011-2887280
Hot Line: 011- 2887722

02. ෙමෘද්ධි ප්රෂජාූලල ොං විධාන පිහිටුවීම ෙඳහා පළමුවන මහෙභා රැේවීම් පැවැත්වීම
i. පළමුවන මහෙභා රැේවීම් දිනය තීරණය කිරීම
2107ජ මලර්තු 15 වර දිර අරේවික ේ

ණැසට් නික්දරය ප්ර කල යට පත් කිී කම් අරතුනව

දිවයික් සියළුම සම්ධිිකජ ක්ලපභලාජ (සම්ධිික ප්ර නලූල් බැංකු අයත් බ්ජ ප්ර කධි ය) සම්ධිික
කළමකලකනව්ජවිසි් ක්ලප සහකලා ක්ස කටයුතු කාර සම්ධිික සංවර්ධ්යර නි්ධ්යලී ්කේ
සහය ඇරේව සියළුම ග්රලම නි්ධ්යලී  වසම් භලා සම්ධිික සංවර්ධ්යර නි්ධ්යලී ් හැකි ඉක්ෂමනි්
කැඳවල අදල් සම්ධිික ක්ලපකඅ ප්ර නලූල් සංවිධ්යලර පිහිටුවීම සඳහල පළුලවර මහසභල රැස්වීම්
දිරය් (2017 මලර්තු 31 දිරට ප්ර ා මජ දිරයක්ෂ වර පදිදි) තීාකය ක් යුතුජ ජ අතා එක්ෂ එක්ෂ
ප්ර නලූල් සංවිධ්යලරයට අයත් එම දිරය් ක්ලප රැස්වීම් වලර්ා ලක් නි ්චිතව සඳහ් කළ
යුතුය.
ii. පළමුවන මහෙභා රැේවීම කැඳවීම
ග්රලම නිළධ්යලී  වසම් භලා සියළුම සම්ධිික සංවර්ධ්යර නි්ධ්යලී ් විසි් ඉහත 02.i පදිදි තීාකය
කාර ්ද පළුලවර මහ සභල රැස්වීම් දිරයට දිර 03ජකට කරොඅඩු දිරයක ජ ප්ර සිධිධ්ය ස්ා ලරව්
දැ්වීම් ඵ් කිී කම් හල දැරට ක්රිනයලත්මක

සම්ධිික සමිරේව් නි් මණ්ඩ්ය වලචිකව කහෝ

ලිඛිතව දැනුවත් කිී කම් ප්ුලවර මහසභල රැස්වීම සඳහල වර්ා මලරකඅ

සිටිර සලමලජිකයි්

(සම්ධිික සහරලධ්යලා්ලභී් ඇතුළුව) හල වැඩිහිටි අඩු රදලයම්්ලභී විවලහක/ අවිවලහක සියළු
ප්ර නලව සහභලගීවර පදිදි කැදවීම් කළ යුතුක්.
iii. පළමුවන මහෙභා රැේවීම පැවැත්වීම
ඉහත 02.0i පදිදි පළුලවර මහජ සභල රැස්වීම පැවැත්වීමට තීාකය කාර දිරකඅ ජ සියළු
කදරලටම පහසුකව් සහභලගීවිය හැකි සුදුසු ස්ා ලරයක රැස්වීම පැවැත්වීමට ග්රලම නි්ධ්යලී ,ජ
වසම්භලා සම්ධිික සංවර්ධ්යර නි්ධ්යලී ් විසි් කටයුතු ක් යුතු අතා එම රැස්වීම්ව් ුල්සුර
දැී ම වසම්භලා සම්ධිික සංවර්ධ්යර නි්ධ්යලදි විසි් සිදුක් යුතුය.
පළුලවර මහසභල රැස්වීකම් ජ පහත දැක්ෂකවර කටයුතු කානු ්ැබිය යුතුය.
(අ) අරේ වික ේ ණැසට් නික්දරය මින් ප්ර කල යට පත්කාර ්ද සම්ධිික ප්ර නලූල්
ජජජජජජජජජජජජජජජජසංවිධ්යලරකඅජසලමලජිකත්වය අකේක්ෂ ල කාර සියළුම අයඳුම් කනව් සලමලජික අයඳුම්
ජජජජජජජජජජජජජජජජපත්රசයක්ෂජ(ඇුලණුමජඅංක 01)ජප්ර නලූල් සංවිධ්යලරකඅ ක්කම්වායල කවත ඉදිදිපත් කළ
ජජජජජජජජජජජජජජජජයුතුය.
ජජජජජජජජජජ(ර) වWවස්ා ලනුූල්ව ප්ර නලූල් සංවිධ්යලරකඅ පල්ක මණ්ඩ්ය ක්ස පහත සඳහ් ජ
ජජජජජජජජජජජජජජජජජජජතැරැත්ත්කණ් සම්විත විධ්යලයක සභලවක්ෂ බහුතා ව්දකය් කතෝාල පත්කාණත ජජජ
ජජජජජජජජජජජජජජජජජජජයුතුය.

i. සභලපරේවායල
ii. උප සභලපරේවායල
iii. ක්කම්වායල
iv. සහකලා ක්කම්වායල
v. භලණ්ඩලණලදිකජසහ
vi. තවත්ජසලමලජිකයි්ජ16ජට කරොඅඩු 15 කට කරොවැඩි විධ්යලයක සභිකයි් (කමම ජ
ජජජජජවිධ්යලයක සභිකයි් සංඛWලවජසලමලජිකජසංඛWලවජඅනුව නි ්චිතව දැක්ෂවිය යුතුය.)
vii. අභW්තාජවිණකකජවාකයකුජකතෝාලජපත්ජක්ජයුතුයජ(අභW්තාජවිණකකජවායලජවිධ්යලයකජජජජජ
ජජජජජසභලක්ජසභිකකයකුජකරොවියජයුතුයි.)

(ඇ) විධ්යලයක සභලව පත්කා ණැනීකම් පසු සභලපරේවායල ප්ර නලුල් සංවිධ්යලරකඅ ුල්සුර ජ
ජජජජජජජජදැදියජයුතුය.
(ඈ) මලසික සලමලජික ණලස්තුව නි ්චය කාමි් කයෝනරලවක්ෂ සම්මත කාණැනීම. ජ
ජජජජජජජජ(සලමලජිකත්වයජවිධ්යලයකජසභලව විසි් පිළිණැනීකම් පසු නි ්චය කාර ්ද සලමලජික
ජජජජජජජජණලස්තුව අයකාජසලමලජික කලඩ්පතක්ෂ නිකුත් කිී ම).
(ඉ)ජජප්ර නලූල් සංවිධ්යලරකඅ කලර්යල්ය පිහිටුවර ස්ා ලරය නි ්චය කාමි් කයෝනරලවක්ෂ ජ
ජජජජජජජසම්මතජකා ණැනීම.

ජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජ
(ඊ) ප්ර නලූල්ජසංවිධ්යලරකඅ බැංකු ගිණුම තම බ් ප්ර කධි කඅ පිහිටි සම්ධිික ප්ර නලූල් ජජ
ජජජජජජජබැංකුක්ජරාම්භ කාජපවත්වලකණර යලම සඳහල කයෝනරලවක්ෂ සම්මත කා ණැනීම.
ජ(උ) අරේවික ේ

ණැසට් පත්රசය මින් ප්ර කල යට පත්කා ඇරේ පදිදි සම්ධිික ප්ර නලූල්

ජජජජජජජසංවිධ්යලරකඅජවWවස්ා ල හල පදිපල්ර වුහකඅ රක්රේයටජණැ්කපරජක්සජසකස්කාණත්ජ
ජජජජජජජවWවස්ා ලව හලජපදිපල්ර වුහය සම්මත කා ණැනීම.ජ(ජඇුලණුමජජ12)
(ඌ)ජපල්කජමණ්ඩ්යජක්සජකතෝාලජපත්ජකාණත්ජවිධ්යලයකජසභලක්ජපළුලජරැස්විම්ජදිරයජතීාකයජ
ජජජජජජජජජකිී ම.
ජ(ඔ) 2013 අංක 01 දාක සම්ධිික පරතට අනුව ප්ර නලුල් සංවිධ්යලරයටජනියමිත ජ
ජජජජජජජජජකර්තවWය්ජඉටුකිී මට අව W වියජහැකි කවරත් යම් කයෝනරල සම්මත කාජණැනීම.

ෙටහන 02 :සම්ධිිකජප්ර නලූල්ජසංවිධ්යලරජලියලපදිංචිජකිී මජසහජඅංකජ2119/18ජහලජ2117ජමලර්තුජ17ජදිරැරේජ
අරේවික ේ ජණැසට්ජපත්රசකඅජ14.ජ(3)ජකේදයජපදිදිජඅධ්යWක්ෂ ජනරාල්ජවිසි්ජජ්බලජදියජයුතුජසහරේකයජ
සම්බ්ධ්යකය්ජණතජයුතුජක්රිනයලමලර්ණජඇතු්ත්ජචක්රසක්ඛයජඉදිදිකඅ ජජනිකුත්ජකානුජ්ැක .

03.

ෙමෘද්ධි ප්රෂාසද්යය ොං විධාන පිහිටුවීම ෙඳහා පළමුවන මහෙභා රැේවීම පැවැත්වීම

i. පළමුවන මහාෙභා රැේවීම් දිනය තීරණය කිරීම
2107ජ මලර්තුජ 29ජ වරජ දිරජ කහෝජ ඊටජ කපාජ දිරක ජජ ප්ර ලකධිය යජ ක්කම්කේජ උපකදස්ජ මතජ ූල්ස්ා ලරජ
සම්ධිිකජකළමකලකන,ජසමලධිිකජප්ර නලූල්ජබැංකුජහලජබැංකුජසමිරේජව්ජකළමකලකනව්ජරැස්වීජසම්ධිිකජ
ප්ර ලකධිය යජ සංවිධ්යලරයජ පිහිටුවීමජ සඳහලජ පළුලවරජ මහජ සභලජ රැස්වීම්ජ දිරයජ (ජ 2107.අකප්ර ේ්ජ ජ 17ජ දිරටජ
ප්ර ා මජදිරයක්ෂජවරජපදිදි)ජතීාකයජකළජයුතුජඅතාජඑයජූල්ස්ා ලරජරැස්වීම්ජවලර්ා ලක්ජනි ්චිතවජසඳහ්ජ
ක්ජයුතුජක්.
ii. පළමුවන මහෙභා රැේවීම කැඳවීම

(අ)ජජඉහත 03.i ජපදිදි තීාකය කාර ්ද සම්ධිික ප්ර ලකධිය ය සංවිධ්යලරකඅ පළුලවරජජ
ජජජජජජජමහසභල රැස්වීම්ජදිරයට දිර 03රකට කරොඅඩු දිරයක ජ සම්ධිික ප්ර නලූල් බැංකු ජජ
ජජජජජජජකළමකලකනව් මින් ග්රලමජනි්ධ්යලී  වසම් භලා සමලධිිකජසංවර්ධ්යර නි්ධ්යලී ් ජ
ජජජජජජජජවිසි් සියළුම ප්ර නලූල් සංවිධ්යලර ව්ජසභලපරේජවනජකවතජවලචිකවජහලජලිඛිතවජරැස්වීමජජජ
ජජජජජජජජපැවැත්කවරජදිරයජපිළිබඳවජජදැනුවත්ජක්ජයුතුය.
ජ(ර)ජජසම්ධිධීජප්ර ලකධිය යජසංවිධ්යලරකඅජසලමලජිකයි්ජක්සජඅධ්යWක්ෂ ජනරාල්ජකවනුකව්ජප්ර ලකධිය යජජජජජජජජජජ
ජජජජජජජජජජක්කම්ජවිසි්ජරම්ජකානුජ්බරජප්ර කධි කඅජසංවර්ධ්යරජකටයුතුජසඳහලජනියුතුජවරජතැරැත්ත්ජජ
ජජජජජජජජජජතු්කදරලජකවතජපළුලවරජමහජසභලරැස්වීමජසඳහලජකැඳවීමදජරැස්වීම්ජදිරටජදිරජතුරකටජකරොඅඩුජජජජ
ජජජජජජජජජජදිරක ජජලිඛිතවජූල්ස්ා ලරජජසම්ධිිකජකළමකලකනජවිසි්ජදැනුම්ජදියජයුතුජක්.
iii. පළමුවන මහ ෙභා රැේවීම පැවැත්වීම
ඉහතජ 13.i පදිදිජ ජ පළුලවරජ මහසභලජ රැස්වීමජ පැවැත්වීමටජ තීාකයජ කාරජ දිරකඅදිජ ප්ර ලකධිය යජ
ක්කම්කේජඋපකදස්ජමතජසුදුසුජස්ා ලරක ජජසම්ධිිකජප්ර ලකධිය යජසංවිධ්යලරකඅජපළුලවරජමහජසභලජරැස්වීමජජ
පැවැත්වීමටජූල්ස්ා ලරජභලාජසම්ධිිකජකළමකලකනජවිසි්ජපියවාජණතජයුතුයි.ජකමමජසභලක්ජුල්සුරජ
දැී මජූල්ස්ා ලරජසමලධිිකජකළමකලකනජවිසි්ජසිදුජකළජයුතුයි.ජපළුලවරජමහජසභලජරැස්වීකම් ජජපහතජ
සඳහ්ජකටයුතුජකානුජ්ැබියජයුතුයි.ජ
(අ)ජඅරේ වික ේ ණැසට් නික්දරය මින් ප්ර කල යට පත්කාර ්ද සම්ධිික ප්ර ලකධිය යජ
ජජජජජජසංවිධ්යලරකඅජසලමලජිකත්වය අකේක්ෂ ල කාර ප්ර නලූල්ජසංවිධ්යලරජසලමලජික අයඳුම් ජ
ජජජජජජපත්රசයක්ෂජ(ඇමුණුම අාං ක 03)ජසම්ධිිකජප්ර ලකධිය යජසංවිධ්යලරකඅජක්කම්වායල කවත ඉදිදිපත් ජ
ජජජජජජකළ යුතුය.
ජජජජජජජජජජ(ර)ජවWවස්ා ලනුූල්ව සමලධිිකජප්ර ලකධිය යජසංවිධ්යලරකඅ පල්ක මණ්ඩ්ය ක්ස පහත සඳහ් ජ
ජජජජජජජජජජජජජජජජජජජතැරැත්ත්කණ් සම්විත විධ්යලයක සභලවක්ෂ බහුතා ව්දකය් කතෝාල පත්කාණත ජජජ
ජජජජජජජජජජජජජජජජජජජයුතුය.

(i) සභලපරේවායල
(ii) උප සභලපරේවායල
(iii)ක්කම්වායල
(iv) සහකලා ක්කම්වායල
(v) භලණ්ඩලණලදිකජසහ
(vi) තවත්ජසලමලජිකයි්ජ16ජට කරොඅඩු 15 කට කරොවැඩි විධ්යලයක සභිකයි් (කමම ජ
ජජජජ ජවිධ්යලයක සභිකයි් සංඛWලවජසම්ධිිකජප්ර නලූල්ජසංවිධ්යලරජසංඛWලවජඅනුව නි ්චිතව ජජ
ජජජජජජජදැක්ෂවිය යුතුය.)
(vii) අභW්තාජවිණකකජවාකයකුජකතෝාලජපත්ජක්ජයුතුයජ(අභW්තාජවිණකකජවායලජ
විධ්යලයකජසභලක්ජසභිකකයකුජකරොවියජයුතුයි.)
(ඇ)ජජජවිධ්යලයක සභලව පත්කා ණැනීකම් පසු සභලපරේවායල සම්ධිිකජප්ර ලකධිය යජසංවිධ්යලරකඅ
ජජජජජජජජජුල්සුරජදැදියජයුතුය.

(ඈ)ජජසම්ධිිකජප්ර නලූල්ජසංවිධ්යලරජවලි්ජපමකක්ෂජඅයකානුජ්බරජරයතනිකජවලර්ිකකජ සලමලජික ජ
ජජජජජජජජණලස්තුව නි ්චය කාමි් කයෝනරලවක්ෂ සම්මත කාණැනීම.
ජජජජජජජජ(සලමලජිකත්වයජවිධ්යලයකජසභලව විසි් පිළිණැනීකම් පසු නි ්චය කාර ්ද සලමලජික
ජජජජජජජජණලස්තුව අයකාජ්දුපතක්ෂ නිකුත් කිී ම).
(ඉ)ජ සම්ධිිකජප්ර ලකධිය යජසංවිධ්යලරකඅ කලර්යල්ය පිහිටුවර ස්ා ලරය නි ්චය කාමි් ජජජජ
ජජජජජජකයෝනරලවක්ෂජජසම්මතජකා ණැනීම.
(ඊජ )ජ සම්ධිිකජ ප්ර ලකධිය යජ සංවිධ්යලරකඅ බැංකු ගිණුමජ එමජ සම්ධිිකජ ප්ර ලකධිය යජ සංවිධ්යලරකඅජ කලර්යල්යජජ
පිහිටලජ ඇරේජ ස්ා ලරයජ අයත් සම්ධිිකජ ප්ර නලූල්ජ බැංකුක්ජ රාම්භ කාජ පවත්වලකණර යලම සඳහල
කයෝනරලවක්ෂ සම්මත කා ණැනීම.
ජජ(උ)ජජජඅරේවික ේ

ණැසට් පත්රசය මින් ප්ර කල යට පත්කා ඇරේ පදිදි සම්ධිික ප්ර ලකධිය යජජ

ජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජසංවිධ්යලරකඅජජවWවස්ා ල හල පදිපල්ර වුහකඅ රක්රේයටජණැ්කපරජක්සජසකස්කාණත්ජ
ජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජවWවස්ා ලව හලජපදිපල්ර වුහය සම්මත කා ණැනීම.ජ(ඇුලණුමජජ14)
(ඌ)ජපල්කජමණ්ඩ්යජක්සජකතෝාලජපත්ජකාණ්රලජවිධ්යලයකජසභලක්ජපළුලජරැස්වීම්ජදිරයජතීාකයජජ
ජජජජජජජකිී ම.ජ
ජජජජජජජජජජ(ඔ)ජජජජ2013 අංක 01 දාක සම්ධිික පරතට අනුව ප්ර ලකධිය යජජසංවිධ්යලරයටජනියමිත ජ
ජජජජජජජකර්තවWය්ජඉටුකිී මට අව W වියජහැකි කවරත් යම් කයෝනරල සම්මත කාජණැනීම.

ෙටහන 03 ජජ:සම්ධිිකජප්ර ලකධිය යජජසංවිධ්යලරජලියලපදිංචිජකිී මජසහජඅංකජ2119/18ජහලජ2117ජමලර්තුජ17ජදිරැරේජ
අරේවික ේ ජණැසට්ජපත්රசකඅජ14.ජ(3)ජකේදයජපදිදිජඅධ්යWක්ෂ ජනරාල්ජවිසි්ජජ්බලජදියජයුතුජසහරේකයජ
සම්බ්ධ්යකය්ජණතජයුතුජක්රිනයලමලර්ණජඇතු්ත්ජචක්රසක්ඛයජඉදිදිකඅ ජජනිකුත්ජකානුජ්ැක .

04.

පැහැදිලි කර ගැනීම :කමමජ චක්රසක්ඛකඅජ සඳහ්ජ කනූ ජ සම්බ්ධ්යකය්ජ යම්ජ පැහැදිලිජ කාජ ණැනීමක්ෂජ අව Wජ ව්ක්ජ රම්ජ
කරොපැකිලිවජජප්ර නලූල්ජසංවිධ්යලරජඅං යජභලාජනිකයෝනWජඅධ්යWක්ෂ ජඇමතීමටජකලනිකකජව්ර.
(ජදුාකා රජඅංකයජ-ජ1002873794)

අධ්යWක්ෂ ජනරාල්,
නී්ජබණ්ඩලාජහපුහි්ර
ජසමලධිිකජසංවර්ධ්යරජකදපලර්තකම්්තුව

පිටපත්:0.ජසමලනජසවිබ්ජණැ්වීම්ජහලජසුභසලධ්යරජඅමලතWජණනජඑස්.බී.ජදිසලරලයකජමැරේතුමලජජජජජජජජජජජජ-ජකල.දැ.සජ
2.සමලනජසවිබ්ජණැ්වීම්ජහලජසුභසලධ්යරජනිකයෝනWජඅමලතWයජා්න්ජාලමරලයකජමැරේතුමලජ-ජකල.දැ.ස
3.ක්කම්,ජසමලනජසවිබ්ණැ්වීම්ජහලජසුභසලධ්යරජඅමලතWලං යජජජජජජජජ

ජජජජජජජ-ජකල.දැ.ස

4.අරේකර්කජක්කම්ජ-ජසංවර්ධ්යරජ-ජසමලනජසවිබ්ජණැ්වීමජහලජසුභජසලධ්යරජඅමලතWලං ය
5.අරේකර්කජක්කම්ජජ-ජපල්රජ-ජජජජසමලනජසවිබ්ජණැ්වීමජහලජසුභජසලධ්යරජඅමලතWලං ය
6.ප්ර ධ්යලරජණකකලිකකලී ජ-ජසම්ධිිකජසංවර්ධ්යරජකදපලර්තකම්්තුවජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජ-ජකල.දැ.සජ/ජඅ.ක.සජ
7.ප්ර ධ්යලරජඅභW්තාජවිණකකජ-ජජසම්ධිිකජසංවර්ධ්යරජකදපලර්තකම්්තුවජජජජජජජජජජජජජජජජ
8.සියළුමජඅධ්යWක්ෂ වන්ජ-ජසම්ධිිකජසංවර්ධ්යරජකදපලර්තකම්්තුවජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජ

ජජජජජජජජජජජජජජ-ජකල.දැ.ස
ජජජජජජජජජජජජජජජජජජ-ජකල.දැ.සජ

ෙමෘද්ධි ොං වර්ධන සෙපාර්තසම්න්තුව යටසත් පිහිටුවනු ලබන ............................
ප්රෂජාූලල ොං විධානස ොමාිකත්ව අයඳුම් පත්රදය -

සලමලජිකජඅංකය:-

01. සලමලජිකයලකේජසම්පූර්කජරමජ:-

02. කපෞධිණලිකජලිපිරයජජ:-ජ

03. ජදිස්ත්රිவක්ෂකය:-..................ප්ර ල.ක්ජකලර්යල්ය:-..................ජක්ලපය:-............වසම:-.................ජ
04. විවලහකජජ-ජජජජජජජජජජජඅවිවලහකජ-ජජජජජජජජජස්ත්රී.ජ-ජජජජජජජජජජජපුන ජජ
05. උප්ජදිරයජ:-ජ
වයස:-ජජජ
06. නලරේකජහැඳුනුම්පත්ජඅංකයජ:07. දුාකා රජඅංකයජජජජ:08. විදුත්ජතැපැ්ජලිපිරය:09. රැකියලවජ/ජව්ත්තීයජ:-ජ
10. අධ්යWලපරජසුදුසුකම් :-ජප්ර ලා මිකජ-ජජජජජජජජධිවිතීකජ-ජජජජජජජසල/කපළජ-ජජජජජජජජඋ/කපළජ-ජජජජජජජජජඋපලිකජ-ජ
11. සම්ධිිකජසහරලධ්යලාජ්බ්ක්දජ:-ජඔ්ජ-ජජජජජජජරැතජ-ජ

(සම්ධිිකජසහරලධ්යලාජකරෝබරජතැරැත්ත්ටජදජසම්ධිිකජප්ර නලූල්ජසංවිධ්යලරකඅජසලමලජිකත්වයජ
හිමික්.ජ)
12. අනුප්ර ලේරේකයලකේජසම්පූර්කජරමජ:-

00.0.ජකපෞධිණලිකජලිපිරයජජ:-ජ

00.2.ජවිවලහකජජ-ජජජජජජජජජජඅවිවලහකජ-ජජජජජජජජජජජජජස්ත්රී.ජ-ජජජජජජජජජජජජජපුන ජ00.3.ජඋප්ජදිරයජ:-ජ

වයස:-ජජජ

11.4. නලරේකජහැඳුනුම්පත්ජඅංකයජ:සම්ධිිකජ සංවර්ධ්යරජ කදපලර්තකම්්තුවජ යටකත්ජ පිහිටුවනුජ ්බරජ ඉහතජ රමජ සඳහ්ජ සම්ධිිකජ ප්ර නලූල්ජ සංවිධ්යලරකඅජ
සලමලජිකත්වයජමලජකවතජ්බලජකදරජක්සජකලනිකකවජඉ්්මි.ජකමමජප්ර නලූල්ජසංවිධ්යලරකඅජවWවස්ා ලවජහලජඋපකදස්ජ අනුවජ
කටයුතුජකිී මටජඑකඟවරජබවත්ජප්ර කල කාජසිටිමි.
දිරයජ:අයදුම්කනකේජඅත්සරජ:කලර්යලලීයජප්ර කයෝනරයජසඳහලජ;
සලමලජිකජඅංකයජ:
සලමලජිකත්වයජ්බල ජමජඅනුමතජකාමිජ/ජකරොකාමි

.........................................
සභලපරේ(නිල මුද්ර.ව)

.........................................
ක්කම් (නිල මුද්ර.ව)

සම්ධිිකජසංවර්ධ්යරජකදපලර්තකම්්තුවජයටකත්ජපිහිටුවනුජ්බර..............................
ජජජජජජජජජජජජජජජජජජසම්ධිිකජප්ර ලකධිය යජසංවිධ්යලරකඅජසලමලජිකත්වජඅයඳුම්ජපත්රசය

සලමලජිකජඅංකය:-

01. සම්ධිිකජප්ර නලූල්ජසංවිධ්යලරකඅජරමජ:-

02. කලර්යලලීයජලිපිරයජජ:-ජ

03. දිස්ත්රිவක්ෂකයජ:-ජ..............ප්ර ල.ක්ජකලර්යල්යජ:-ජ.....................ක්ලපය:-..................වසම:-ජ........ජ
04. දුාකා රජඅංකයජජජජ:05. විදුත්ජතැපැ්ජලිපිරය:06. ප්ර නලූල්ජසංවිධ්යලරජලියලපදිංචිජඅංකයජ:-ජ
07. ප්ර නලූල්ජසංවිධ්යලරකඅජසලමලජිකජසංඛWලවජ:-ජණැහැණුජ-ජජජජජජජජජජජපිදිමිජ-ජජජජජජජජජජජජජජුලළුජඑකතුවජ08. සලමලජිකත්වයජඉ්ලුම්ජකාරජප්ර නලූල්ජසංවිධ්යලරකඅජසභලපරේකේජ:18.0ජරමජ:-

ජජජජජජජජජ18.2.ජලිපිරයජජ:-ජ

09. සලමලජිකත්වයජඉ්ලුම්ජකාරජප්ර නලූල්ජසංවිධ්යලරකඅජක්කම්කේජ:19.0.ජරමජ:-

19.2.ජලිපිරයජ:-

සම්ධිිකජ සංවර්ධ්යරජ කදපලර්තකම්්තුවජ යටකත්ජ පිහිටුවනුජ ්බරජ ඉහතජ රමජ සඳහ්ජ සම්ධිිකජ ප්ර නලූල්ජ සංවිධ්යලරකඅජ
සලමලජිකත්වයජ අපජ ප්ර නලූල්ජ සංවිධ්යලරයජ කවතජ ්බලජ කදරජ ක්සජ කලනිකකවජ ඉ්්ලජ සිටිමි.ජ කමමජ ප්ර නලූල්ජ සංවිධ්යලරකඅජ
වWවස්ා ලවජහලජඋපකදස්ජඅනුවජකටයුතුජකිී මටජඑකඟවරජබවත්ජප්ර කල කාජසිටිමි.
දිරයජ:-

සභලපරේකේජඅත්සරජ:-

කලර්යලලීයජප්ර කයෝනරයජසඳහලජ;
සලමලජිකජඅංකයජ:
සලමලජිකත්වයජ්බල ජමජඅනුමතජකාමිජ/ජකරොකාමි
.........................................
සභලපරේ(නිල මුද්ර.ව)

.........................................
ක්කම් (නිල මුද්ර.ව)

