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සියළුම අමළතයා යල්කම්ලන්
පෂළත් ප්රධාළන යල්කම්ලන්
යදපළර්තයම්්තු ප්රධාළීන්
නාණ්ඩලිළ පනට්ටමේ පවිනර්ශ  පනිධාිප පසාංචි්යක් පපිහිටුවීන.
රළජ්ය පිපපළන ශළ කෂමනළකරණ අමළතයාය යේයත් වහපළතත විමර්න, පර්යේණ ශළ යමයශයුම් අාය
මගි් යමම අමළතයායේ ශළ ඊේ අබද්ධ ධා තයතනය් ව විමර්න රළජ්කළ ව ලේ අමතරල, කරබද ්න
ඉල්ලීම් අබදල යලනත් රළජ්ය අමළතයා, යදපළර්තයම්්තු ශළ අයනත්ත් රළජ්ය තයතන ල විමර්න කේයුතු
දීර්ඝ කළයක් තිවහයවේ ඉටුකරබද ්යි
02
තලද දීප ලයළප්ත ත යවේලළල් ව අක්ක්ණ ශළ පිපපළන ්ධාළිපත්ලයත් රළජ්ය යවේලළ යක ිසවම් වාළල
විසි් නිත්ත් කර ඇති අාක 1941/41 ශළ 2015-11-20 දිනෆති ගෆවට් නියේදනයේ අබදල උක්ත යවේලළල්ේ
අදළෂ නිෂධාරයයත් වම්්්ධායය් තයතන වාග්රශයේ යදලන උපයල්ඛණයේ ගෆයනන ලෆරදි වම්්්ධාල
විනය ්ධාළිපත්ලය රළජ්ය පිපපළන යල්කම් යලත පලරළ ඇති අතර, යමයේ යපර සිේම පෂමු උපයල්ඛණය
යේතේ ගෆයනන ලෆරදි වම්්්ධාල විනය තීරණ ගෆීනම වම්්්ධා නි වක්ණ ්ළදීම සිදුකරයි එයම්ම
උක්ත ගෆවට් නියේදනය මගි් ඒකළ්ධ ධා යවේලළල්ේ අදළෂ විනය ්ධාළිපත්ලය ඒකළ්ධ ධා යවේලළ අධායක්
ජ්නරළල් යලත පලරළ ඇත
03
රළජ්ය යවේලයේ අදළල මළනල වම්පත් කෂමනළකරණය කරන ප්රමුඛතම අමළතයාය යම්ම
ප්රතිපත්ති වකවහ කරන ප්රධාළන අමළතයායක් යව රළජ්ය පිපපළන අමළතයාය තු ක්තිමත් මධායම
විමර්න ඒකකයක් පලත්ලළයගන යළම රළජ්ය යවේලයේ යශපළනය තශවුන කිිපමේ අලෆසි ලන ්ල යපීන
යග වහ ඇත
04
යමහිදී රළජ්ය පිපපළන අමළතයාය තු විමර්න, පර්යේණ ශළ යමයශයුම් ඒකකය යේයත්
නිධාළිප්යේ රළජ්කළිප කේයුතු ලේ ්ළධාළ යන ලන පිපදි මළණ්ඩලික මට්ේයම් විමර්න නිධාළිප වාචිතයක්
පලත්ලළයගන යළම තුලි් අලය අලවහපළල් ලදී දෆනේද රළජ්ය යවේලයේ නියුතු මළණ්ඩලික මට්ේයම්
නිධාළිප්යග් වම්විත මූලික විමර්න නිධාළිප් පත්කිිපම ලඩළත් යයෝගය ්ල නි වක්ණය ලන අතර,
මළණ්ඩලික නිධාළිප්ේද මූලික විමර්න ක්රියළලලිය තබඳ්ත තම අත්දෆම්ම් ළුළුල් කරගෆීනමේද තටුලශක්
ෆයේ එයවේම යමම වාචිතයේ නිධාරයයත් සිදුකරන මූලික විමර්නය වතශළ අාක 14/2014 ශළ
2014-05-03 දිනෆති චක්රයල්ඛය මගි් යගවීම් කෂ ශෆකි යේ යමහිදී යමම වාචිතයේ ලියළපදිාචි නිධාළිප්
වතශළ වාචිතයේ ලියළපදිාචිල සිටින කළය තු යම් විනය ප වක්ණයක රැකලරණ නිධාළිපයයත් යව
කේයුතු කෂ යන ශෆකි ්ල අලධාළරණය යකයර්

05.
මේ සහා කැමැත්තක් හා හැකියාවක් ඇති මාණ්ඩලික ේටටමේ නිලධාරින් ඔබ අමාතයංශයේම
මදඳාර්මේන්තුමේ සිටී නේ මේ සමඟ ඇති ආකෘති ඳත්රය සේූරර්
ක වීමමමන් මමම අමාතයංශයේම
විමර්ශයේන හා ඳර්ම ෂ හා මමමහයුේ ඒකකම ලියාඳදංචි විය හැකි බව කාරුණිකව දන්වමි.
මේ සේබන්ධ වැඩිදු විමසීේ සහා ඳහත දු කථන අංකය හා සේබන්ධ වන මමන් වැඩිදු ටත් දන්වා සිටිමි.
බී.වේ.වේ.වේ. බස්නායක, අතිමර්ක මේකේ (විමර්ශයේන, ඳර්ම ෂ
දු කථන අංකය 0112676433
විදුත් තැඳෑල adsecinv@pubad.gov.lk

මේ. දඩේලමේ
මේකේ
ාජ්ය ඳරිඳාලන හා කළමනාක

අමාතයංශයේය

හා මමමහයුේ)

රාජ්ය පරිපරා  පාා පළමන ාළර  පමනා්යංය
නාණ්ඩලිළ පනට්ටමේ පමූලිළ පවිනර්  පනිධාිප පසංචි්යට පබඳලාගැනීන පසඳාා පමයදුේ පරත්රය
1. මුකුරු වමඟ නම:
………………………………………………………………………………………………………
මුකුරු ලලින් ශැඳින්වලන නම:
……………………………………………………………………………….
2. ව ෞද්ගලික ලිපිනය: ………………………………………………………………………………………………………
3. උ න් දිනය: ………………………………………………………………………………………………………………….
4. ජාතික ශැඳුනුම් ත් අංකය:
5. ව ෞද්ගලික දුරකථන අංකය:
6. රාජකාරි දුරකථන අංකය:
7. විද්යුත් ලිපිනය:
8. වවේලා ව ොරතුරු
අනු
අංකය

නතුර

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

………………………………………………………………………………………………………

වවේලා ව්ථානය

වවේලාල ශා
වරේණිය

9. මූලික විමර්න ැලැත්විය ශැකි මාධ්ය:-සංශ/ඉංශ්රීස/වද්යමෂ:

ත්වු දිනය

වවේලා කාය
අවු.
මාව

…………………………………………….

10. මූලික විමර්න ැලැත්විය ශැකි දිව්ත්රික්ක/ක/ දිව්ත්රික්ක/කය: ……………………………………………………….
11. මූලික විමර්න ැලැත්වීම පිළිබඳ ෂපුරුද්ද්ය:
අනු
අංකය

විව් රය

ලාර ගණන

1.

මූලික විමර්න නිධ්ාරිවයකු වව කටයුතු කිරිම

2.
3.

ැමිණිල් වමවශයවීවම් නිධ්ාරිවයකු වව කටයුතු කිරිම
විනය රීක්ක/ණ ල වාක්ක/ෂිකරුලන් වව කටයුතු කිරිම

4.

රැකලරණ නිධ්ාරිවයකු වව කටයුතු කිරිම

12. වවේලා කාවේදී යම් විනය ද්යඩුලමක්ක/ බා තිවේද්ය යන ලග:
…………………………………………….
13. ඔබ වම්බන්ධ්ල ද්යැනට මූලික විමර්නයක්ක//විනය රීක්ක/ණයක්ක/ ැලැත්වලමින් තිවේද්ය යන ලග:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
මා මූලික විමර්න නිධ්ාරිවයකු ලවයන් ව ෝරාගනු ැබුලවශොත් 1999 වනොලැම්බර් 01 ලැනි දින සට
බාත්මක ලන ආය න වංග්රශවේ II කාණ්ඩවේ ඇති වකොන්වද්ස ප්රකාර ශා රජය විසන් ලරින්ලර නලන
වකොන්වද්ස අනුල කටයුතු කරන බලට ශා නියම කරනු බන කාසීමාල ඇතුෂ මවේ ලාර් ාල මූලික
විමර්නයට අද්යාෂ සයළු ලිපි වල්ඛන වමඟ අද්යාෂ විනය බධ්ාරියා වල භාරවද්යන බලට එකඟ වලමි.
...........................................
දිනය

..............................................................
අයදුම්කරුවේ අත්වන
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ආය්  පප්රධානිම  පනිර්මශය
ඉශ නම වඳශන් ................................................................. මයා/මිය/වමවනවිය වම්බන්ධ්වයන් කිසදු
විනය ද්යඩුලමක්ක/ බාදී වශෝ විනය

රීක්ක/ණයක්ක//මූලික විමර්නයක්ක/ ද්යැනට වනො ැලැත්වලන බලත්,

ැලැත්වීමට වයෝජි ල වශෝ ඇති/නැති බලත් වශතික කරමි. එවවේම වමම නිධ්ාරියා ඉශ වංචි ය වඳශා
ව ෝරා ග වශොත් අද්යාෂ දිනයන්හී නිද්යශව් කෂ ශැකි/වනොශැකි බලද්ය ද්යන්ලා සටින අ ර, අයදුම්
නිර්වද් කරමි.

දිනය

වද්ය ාර් වම්න්තු ප්රධ්ානියාවේ අත්වන
(නි මුද්රාල)

කාර්යායීය ප්රවයෝජනය වඳශා
වල්කම්,
රාජය රි ාන ශා කෂමනාකරණ අමා යංය
ඉශ නිර්වද්යට එකඟවලමි/ එකඟවනොවලමි.

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

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

දිනය

අතිවර්ක වල්කම්/වජය්ස වශකාර වල්කම්
(විමර්න, ර්වේණ ශා වමවශයුම් අංය)

අනුම කරමි.

...................................................................
වල්කම්
රාජය රි ාන කෂමනාකරණ අමා යංය
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