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  අධ්යාපන අමාත්යාාංය   
 

 මූලික සටහන් පපොත් - පිළිතුරු 
1.  

ගනුපෙනුපේ සල්ාභාලය මූලික සටහන් පපොත් 
I. සියළු මුෙල් ැබීම් මුෙල් පපොත් 

II. සියළු මුෙල් පගවීම් මුෙල් පපොත් 

III. බැාංකු ජාංගම ගිණුම් මඟින් සිදු කරන ගනුපෙනු බැාංකු ගිණුම 

IV. සුළු මුෙල් වියෙම් පගවීම් සුළු මුෙල් පපොත් 

V. පලපළඳ භාණ්ඩ ණයට ගැනීම් ගැනුම් ජ’නය 

VI. පලපළඳ භාණ්ඩ ණයට විකිණීම් විකුණුම් ජ’නය 

VII. ඉහත් සඳහන් පනොවු පලනත් ගනුපෙනු පපොදු ජ’නය  

 

2.  

ගනුපෙනුපේ සල්ාභාලය මූාශ්ර පල්ඛනය 
I. මුෙල් ැබීම් ලාර්ත්ා කිරීම දුපත් 

II. මුෙල් පගවීම් ලාර්ත්ා කිරීම පගවීම් ලවුචරය 

III. ණයට ගත් පලපළඳ භාණ්ඩ ගැනුම් ඉන්පලොයිසිය 

IV. ණයට විකුණ පලපළඳ භාණ්ඩ විකුණුම් ඉන්පලොයිසිය 

V. බැාංකුපේ මුෙල් ත්ැන්පත් කිරීම ත්ැන්පතු පත්රිකාල/ මුෙල් ත්ැන්පතු කුවිත්ාන්සිය 

VI. බැාංකුපේ මුෙල් ආපසු ගැනීම පගවීම් ලවුචරය 

VII. බැාංකු ජාංගම ගිණුපම් පත්ොරතුරු මාසිකල 
බාගැනීම 

බැාංකු ප්රකාය 

VIII. සුළු මුෙල් වියෙම් පගවීම් සුළු මුෙල් ලවුචරය 

IX. ඉහත් සඳහන් පනොලන ගනුපෙනු ජ’නල් ලවුචරය 
 

3.  

I. ලයාපාරපන නම හා ලිපිනය 

II. අනුක්රමිකක අාංකය 

III. ගනුපෙනුල සිදුව දිනය 

IV. ගනුපෙනුලට සම්බන්ධ් විස්ත්ර 

V. ගනුපෙනුපේ මූය ලිනනාකම 

VI. ලගකිල යුතු නිධ්ාරියාපේ අත්සන 
 

4.  

I. ගනුපෙනුලට අො ආරම්භක ලියවිල් පස පයොො ගත් හැකිය 

II. ගනුපෙනුල සනාථ කිරීම සඳහා ලිඛිත් සාක්ෂියක් පස භාවිත්ා කළ හැකි වීම 

III. ගනුපෙනුල පිළිබඳ අතිපර්ක විස්ත්ර බා ගත් හැකි වීම 

IV. ගනුපෙනු මූලික සටහන් පපොත්ල ලිවීපම්දී පයොො ගත් හැකි වීම 

 

බහුලරණ පිළිතුරු 

 

 

 

 

  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  
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  අධ්යාපන අමාත්යාාංය   
 

10. ලයාපාර ගනුපෙනු සිදු ව විට එම ගනුපෙනුලට මුල් වී ක්රියාකරන අාංය විසින් ගනුපෙනුල පිළිබඳ සිය  

විස්ත්ර අන්ත්ර්ගත් පකොට ලගකිල යුතු නිධ්ාරිපයකු විසින් අත්සන් කර පිළිපය කරන ලියවිලි මූාශ්ර 

පල්ඛන පේ. 

 

11.  

 ලයාපාරපන නම හා ලිපිනය 

 අනුක්රමිකක අාංකය 

 ගනුපෙනුල සිදු ව දිනය 

 ගනුපෙනුලට සම්බන්ධ් විස්ත්ර 

 ලගකිල යුතු නිධ්ාරිපයකුපේ අත්සන 

 

12.  

 ගනුපෙනුලට අො ආරම්භක ලියවිල් පස පයොො ගත් හැකි වීම 

 ගනුපෙනුල සනාථ කිරීම සඳහා ලිඛිත් සාක්ෂියක් පස භාවිත්ා කළ හැකි වීම 

 ගනුපෙනුල පිළිබඳ අතිපර්ක විස්ත්ර බා ගත් හැකි වීම 

 

13. විකුණුම් ඉන්පලොයිසිය 

 

14. සුළු මුෙල් ලවුචරය 


