
නිකුත් කල දින සිට දින 30ක් ඇතුලත දී ගෙවිය යුතුය/. Payable within 30 days of the issue 

ම ොරටුව විශ්වවිද්යාලය 
University of Moratuwa 

    

මුදල් ව ර්ෂය 
Financial Year  

 
 

………………………………………………………………………………… 
 

මුදල් අංශගේ ප්රගයජනනය ඳහා  මණි 
For Finance Division use only  වැය ශීර්ෂය 

Expenditure Code  
………………………………………………………………………………… 

විඳ්තරය 
Description  ………………………………………………………………………………… 

වවුචර් අංකය 
Voucher No. 
 

………………………………………………………. 

 

Payable to 
 

 

ගචක්මත් අංකය 

Cheque No. ………………………………………………………. 
 

 
ට ගෙවිය යුතුය. 

 

දිනය 
Date  

 
………………………………………………………. 

 
ගඳේවක අංකය 
Employee Code :- ...................................................................  

වැය ගලනර පිටුව 
Votes Ledger Folio 

 
………………………………………………………. 

(අභ්යන්තතර ක ර්ය ණණ්ඩලය/Internal Staff) 
දුරකථන අංකය 
Tel. No. :- ...................................................................  

තැන්තමත්/අත්තික රම් ගලනර පිටුව 
Deposit/Advance Ledger Folio  

 
…………………………………….. (බ හිර කථික ච ර්ය/බ හිර උමගේශක ගඳේව /ශිෂය ගෙවිම් ආදිය ඳහා ) 

(Visiting Lecturers/External Consultants/Students payments etc.) 
 

ඤඤ 

වවුචරගේ 
 දිනය 

Date of  
Voucher  

ඉටුකළ ගඳේව ගේ ගාජ කරන ලද වැඩගේ ගාජ ඳැමයු බඩුවල ගාජ විඳතරත්, අවශය නම් අුමණත 
කරන නිළධ ර ය ගේ ඳාතිකයන්ත 

Description of services rendered, work executed or goods supplied and authorizing 
officer’s certificate where necessary 

ෙ ඳ්තු 
ප්රණ යය 

Rate 

මුදල 
Amount 

රුපියල් 
Rupees 

ශත 
Cts. 

     

ගෙවීණ නිර්ගේශ කරමි. 
Payment recommended. 
 
 
……………………………………………….. 
නිලධ ර ය ගේ අත්ඳන ඳා මදවිය  
Signature and Title of Officer 

ගෙවීණ අුමණත කරමි. 
Payment approved.  
 
 
……………………………………………….. 
නිලධ ර ය ගේ අත්ඳන ඳා මදවිය  
Signature and Title of Officer 

 
 

 

 
 

ගෙවීණට ඇති බලය ඳා ගෙොුම ඳම්බන්තධය 
Authority for payment and reference to file 

Prepared by   විසින්ත ඳකඳ් කරන ලදී. මුලු ෙයන 
Total 

  
Checked by   විසින්ත ාරවැරදි බලන ලදී. 

ඉාත ඳදාන්ත වැඩ*/ඳැමයීම්*/ගඳේව වන්ත* ණ ගේ 
ගමෞේෙලික දැණුණ අුමව විධි වූ අුමණැතිය ණත 
කරන ලද බවත් ඳතුටුද යක ගලඳ නිණකරන ලද 
බවත් ඳාතික කරමි.  
I certify from my personal knowledge that the 
above supplies */Services*/works* were duly 
authorized, performed and satisfactorily 
completed. 
 
 
       ………………………………………………………… 
ඳාතික කරන නිලධ රය ගේ අත්ඳන ඳා මදවිය 
Signature & Designation of Officer certifying.  

 
 
 
දිනය/Date: ……………………………………..  

ඉාත කී ඳැමයිම්*/ගඳේවයන්ත*/වැඩ/ විධි වූ මරදි අුමණැතිය  ඇතුව කරන ලද බවත්, ඒ ඳහා  රුපියල් 
............................................................................................................................. ... 

................................................................................................................... ගෙවීම් ගරගුල සි 
වලට*/ගකොන්තත්ර ත්තුවට*/ අුමල ල බව */ඳධ රය ඳා යුක්තිඳාෙත වන බව*/ණ ගේ දැුමණ අුමව*/ ටට 
අදල වන ගෙොුමවල ඇති ඳාතික අුමව*/අනික් පිටුගේ ඇති කරුණු අුමව* ඳාතික කරමි.  

I certify from my personal knowledge*/from the certificates in the relevant files*/overleaf*/that 
the above supplies*/services*/works*/were duly authorized and performed and the payment of 
Rupees …………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. is in 
accordance with regulations*/contract*/fair and reasonable.  

දිනය/Date: ……………......... 

 
 

…………………………………………………………………………………………. 
             වියදම් ඳාතික කරන නිලධ රය ගේ අත්ඳන ඳා මදවිය 
    Signature & Designation of Officer certifying the Expenditure 

ඉාත ඳහාන්ත ක රයය ගවුමගවන්ත රුපියල් ............................................................................................ ............................................................................... 

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

20 ..................................................... ණඳ ........................................................................ ගවනිද  වන ගණදින භ් ර ෙතිමි.   

Received this ………………………………………….. day of …………………………………………… 20 …………………………………………………..................... in payment of the 

above account the sum of Rupees …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

 
ඳ ක්ෂිකරුගවජ 
Witnesses 

 ලබන්තන ගේ  

 
 

අත්ඳන 

  
රු. 25,000.00 ට වැඩි ගෙවිම් ඳහා  රු. 
25.00 ක මුේදරයක් අලවන්තන. 
 

Affix a stamp of Rs. 25.00 for payments 
of Rs. 25,000.00 and above 
 

 

ගෙවන නිලධ ර ය ගේ අත්ඳන ඳා දිනය 
Signature of Paying Officer and Date  

*ඳටාන: අද ල ගනොවන වචන කටුෙ  දණන්තන. *Note: Strike out words inapplicable.  


