
සමුපකාර සමිතියක් ලියාදිංචි කරණ ලෙස ඉල්ලීම් කිරීම සඳහා ඉල්ලුම් පත්රය 

සැලකිය යුතු කරුණු :- 

(අ) සමිතියක සාමාජිකයයෝ තනි පුද්ගලයයෝ පමණක් ය ායේ. ඉල්ලුම් පත්රය යටත් පිරියසයින් දස    

යදය ක් විසින් අත්සන් කළ යුතුය.ඒ සියල්ලයලෝම වයස අවුරුදු දහ අට සමුපූර්ණ වූ සමිතියේ යයෝජ ා 

කළ බල සීමාව තුළ පදිංචි අය යහෝ යසේවයයහි යයාදවනු ලැබ සිටි  යහෝ එහි තුළ නිශේචල යද්පල අයිති 

අය යහෝ විය යුතුය. 

(ආ) සාමාජිකයයෝ තනි පුද්ගලයයෝද ලියාපදිංචි කර ලද යව ත් සමිති යේ  ම් , තනිපුද්ගලයන් 

අතුයරන් දස යදය කු විසින්ද , තනි පුද්ගලයින් දස යදය කුට අඩුව සිටි  විට ඔවුන් සියළු යද ා විසින්ද 

එක් එක් සමිතිය යවනුයවන් නීතියයානුල ල බලයලත් යකය කු විසින්ද ඉල්ලුම් පත්රය අත්සන් කරනු 

ලැබිය යුතුය. 

01.පහත අත්සන් කර  අපි .................................................................................................................. 

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

සමිතිය 1992 අිංක 11 සහ 1983 අිංක 32 සිංයශෝධ  ප ත් හා 1972 අිංක 05 දරණ සමුපකාර සමිති 

ප යත් 05 යවනි වගන්තිය යටයත් සමුපකාර සමිතියක් වශයයන් ලියාපදිංචි කර  යලස ඉල්ලලා සිටිමු. 

02.සමිතියේ අතුරු වයවසේාායේ පිටපත් ීටට අමුණා තත. 

අනු 
අිංකය 

 ම වයස පදිංචි සේාා ය යහෝ නිශේවල 
යද්පල තියබ  සේාා ය  

අත්ස  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    



ඇමුණුම් 01 

සමුපකාර සමිතියක් ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා ඉදරිපත් කළ යුතු ලල්ලඛණ 

1992 අිංක 11 හා 1983 අිංක 32 දරණ සමුපකාර සමිති සිංයශෝධ  ප ත් සමඟ කියයව   1972  අිංක 05 

දරණ සමුපකාර සමිති ප යත්  05 ව  වගන්තියේ සහ 1973 සමුපකාර රීති මාලායේ 02 ව  රීතියේ 

සමුපකාර සමිතියක් ලියාපදිංචියට යයාමු කිරීයම්දී ඉදරිපත් කල යුතු යල්ලඛණ දක්වා තත.ඒ අනුව පහත 

යල්ලඛණ ඉදරිපත් කළ යුතුය. 

I. සමිතිය ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා ඉල්ලුම් පත්රය (ඉල්ලීම ප්රාාමික සමිතියක්  ම් අවම වශයයන් 

පුද්ගල සාමාජිකයන් දස යදය ක්වත් එහි අත්සන් කර තිබිය යුතු අතර ලියාපදිංචි සමිති සාමාජික 

ව  සමිතියක්  ම් සාමාජික සමිති තු ක්වත් ඒහි අත්සන් කර තිබිය යුතුය) 

II. යයෝජිත අතුරු වයසේාායේ පිටපත් 2 ක්(යමම අතුරු වයවසේාාව මහ සාාව විසින් පිළියග  තිබිය 

යුතු අතර ,එම අතුරු වයවසේාායේ වයස අවුරුදු 18 – 35 අතර යදයදය කු තතුළත් ව  යලස 

කාරක සාායේ සිංයුතිය සකසේ විය යුතුය) 

III. එම අතුරු වයවසේාාව සමුපකාර ප තට හා රීති වලට පටහැනි ය ාව  බවට ලබාගත් 

සහතිකයක් 

IV. සමිතිය නිරත වීමට යයෝජ ා කරනු ලබ  ආර්ික කටයුතු වලට අදාල ශඛයතා වාර්තාවක් 

V. එම ශඛයතා වාර්තාව සමිතියේ ආර්ික ශඛයතාව පිළිබිු  කර  බවට සහතිකය 

VI. සමිතිය ලියාපදිංචි කිරීම පිණිස යයෝජ ාව සම්මත කරගනු ලැබූ මහා සාා රැසේවීම් වාර්තායේ 

සහතික කල පිටපත්, අතුරු වයවසේාාව සම්මත කරගනු ලැු  මහා සාා වාර්තායේ සහතික කල 

පිටපත් (රීති 45 ට අනුව)  

VII. මහා සාා  රැසේවීම් වලට සහාාගිවූ සාමාජිකයන්යේ අත්සන් යල්ලඛණ 

VIII. ඉල්ලුම් පත්රය අත්සන් කර  සාමාජිකයින් විසින් සාමාජික ගාසේතු යගවනු ලැීමම සේරර යකයර  

සහ ඒ මුදල්ල කාරක සාායේ ාාරකාරත්වයයහි පවති  බවට සමිතියේ අධයක්  ම්ඩලලය විසින් 

ඉදරිපත් කර  සහතිකය 

IX. අධයක්  ම්ඩලලයේ විසේතර  

X. ලියාපදිංචිය ඉල්ලුම් කර  අවසේතාව දක්වා සමිතියේ ප්රගති වාර්තාව 

XI. මාර්ග සිතියම 

XII. බල ප්රයද්ශය දැක්යව  සිතියම 

 

ීටට අමතරව සමුපකාර සිංවර්ධ  යදපාර්තයම්න්තුයේ අිංක 7/3/14 යපාදු හා 1986.06.09 ද ැති අිංක 

410 චක්රයල්ලඛය අනුව සමුපකාර සමිතියක් පිහිටුවා ගැනීයමන් අ තුරුව ලියාපදිංචිය ඉල්ලුම් කිරීමට 

යපර යයෝජිත සිංවිධා යක් වශයයන් සාමා යයයන් මාස හයක් පමණ සාර්ාකව පවත්වායග  යගාසේ 

තිීමම ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා මුලික සුදුසුකමක් වශයයන් සලකනු ලැයේ. 

 

 

 

 

 


