<<ල ේකම්>>
<<අමාත්ාාංශය>>
ශ්රී ලං ාංකා ලංිපාිා ස ලංලසේෙලයහි ලංI ලශරණි
ේ ලයේ ලංසි ධාරීසේ
විලශේෂ ලංලශරණි
ේ යඋ ලංසසසේ ලං රීම ලං(2013.01.01 - 2014.01.01)
රාජ් ලං ලසේො ලං ලකාිෂෂසේ ලං සාා ලං ල ේකම්ල ේ ලං අාංක ලං :PSC/APP/7/645/2014 ලං හා

2014.05.20 ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං

දිසැත්ි ලං ි
ි ල
ි යසේ ලං දසේො ලංඇත්ි ලං රාජ් ලංලසේො ලංලකාිෂෂසේ ලං සාාල  ලංත්රරයය ලංඅසුෙ ලං2014.01.01 දක්ො ලංිැෙත්ි ලං ශ්රී ලං
ාංකා ලං ිපාිා ස ලං ලසේෙලයේ ලං ිුරිේිාඩු ලං ිිරවීම ලං සඳහා ලං අසුමැත්ිය ලං ැබී ලං ඇත්. ලං ඒ ලං අසුෙ ලං ශ්රී ලං ාංකා ලං ිපාිා ස ලං
ලසේෙලයේ ලං I

ලශරණි
ේ ලයේ ලං ලජ්ෂේාත්ා ලං ල ේ ස ලං අසුෙ ලං ආ ලං තයත්සලයේද ලං ලදිාතමත්ලම්සේත්ේල ද ලං ිළාත්ේ ලං සාාල  ලං

ලසේෙය ලංකරසු ලං ආස ලංිහත් ලංසම් ලංසඳහසේ ලංසි ධාරීසේල සේ ලංඅයදුම්ිත්ේ ලංකැඳෙසු ලං ැලේ.
අාංකය

02.

සම

ත්සත්ේර

ලසේො ලංසේථාසය

අදා  ලංඅයදුම්ිත්රලයහි ලංිිඋිත්ේ ලංඇඇමුයමම1, ලංඇමුයමම 2) ලංලම් ලංසමඟ ලං ආ ලංලෙත් ලංඉදිපාිත්ේ ලංකරස ලංඅත්ර ලංසිෙැරදිෙ ලං
සම්ිූතමය ලං කරස ලං ද ලං අයදුම්ිත්ේ ලං ලේ ලං සිතමලදේශ ලං සහිත්ෙ ලං 2014.07.07 දිසඋ ලං ලිර ලං මා ලං ලෙත් ලං ියාිදිාංචි ලං
ත්ැිෑල සේ ලං ැබීමඋ ලංස සේෙස ලංල ස ලංඅදා  ලංසි ධාරීසේ ලංදැසුෙත්ේ ලංකරසේලසේ ලංසම් ලංමැසවි.

03.

ත්ෙද ලං 2014.01.01 දිසඋ ලං  ලං ශ්රී ලං ාංකා ලං ිපාිා ස ලං ලසේෙලයේ ලං විලශේෂ ලං ලශරේණියඋ ලං සසසේ ලං කරසු ලං ැබීමඋ ලං අදා  ලං
සුදුසුකම් ලං සම්ිූතමය ලං ලසාකරස ලං ද ලං සි ධාරීසේ ලං සිටී ලං සම් ලං ඒ ලං ආෙ ලං ලේ ලං සිතමලදේශ ලං සහිත්ෙ ලං ඇමුයමම 3 හි ලං
සඳහසේ ලංතකෘත්ිය ලංඅසුෙ ලංමා ලංලෙත් ලංඉදිපාිත්ේ ලංකරස ලංලමසේද ලංඉත්ා ලංකාරුණිකෙ ලංදසේෙිෂ.

04.

2014.07.07 දිසඋ ලංලිර ලංසිය ලංඅයදුම්ිත්රය ලංලහෝ ලංඇමුයමම ලං3 ලංහි ලංතකෘත්ිය ලංිපාදි ලංඉදිපාිත්ේ ලං රීමඋ ලංඅලිාලහාසත්ේ ලං
ෙස ලංසි ධාරීසේ ලං විලශේෂ ලංලශරේණියඋ ලංසසසේ ලං කරසු ලං ැබීමඋ ලංඅදා  ලංසුදුසුකම් ලංසිුරා ලංලසාමැත්ි ලං  ලංසි ධාරීසේ ලං ල ස ලං
සැ කීමඋ ලංසිදුෙස ලංආෙද ලංඉත්ා ලංකාරුණිකෙ ලං ආ ලංලෙත් ලංදසේෙිෂ.

05.

අදා  ලංඅයදුම්ිත්රය ලංහා ලංඅලසකේත්ේ ලංතකෘත්ිෙ  ලංමෘදු ලංිිඋිත්ේ ලංwww.pubad.gov.lk  ලංලෙත්ිසේ ලං ආා ලං ත් ලංහැක.

ත්රෂා ලංිර. ලං ියසල ේ ලං
අධක්ෂ ලංඇශ්රී ලං ාං.ි.ලසේ.)

අ.ක.ද ලං ිර.බී. ලංඅලේලකෝසේ
ල ේකම්,
රාජ් ලංිපාිා ස ලංසහ
සේෙලදේශ ලංකඋයුත්ේ ලංඅමාත්ාාංශය.

ඇමුයමම 3

අාංකය

සම

අයදුම්ිත්ේ ලංඉදිපාිත්ේ ලංකර ලංත්ිලේද ලංද
සුදුසුකම් ලංසම්ිූතමය ලංකර ලංලසාත්ිලේද ලං
යසේස

දිසේත්ක්
රි  ලංල ේකම්,
අම්ිාර.
ශ්රී ලං ාංකා ලංිපාිා ස ලංලසේෙලයහි ලංI ලශරණි
ේ ලයේ ලංසි ධාරීසේ
විලශේෂ ලංලශරණි
ේ යඋ ලංසසසේ ලං රීම ලං ( ලං2013.01.01 - 2014.01.01)
රාජ් ලං ලසේො ලං ලකාිෂෂසේ ලං සාා ලං ල ේකම්ල ේ ලං අාංක

: PSC/APP/7/645/2014 ලං හා

2014.05.20 ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං

දිසැත්ි ලං ි
ි ල
ි යසේ ලං දසේො ලංඇත්ි ලං රාජ් ලංලසේො ලංලකාිෂෂසේ ලං සාාල  ලංත්රරයය ලංඅසුෙ ලං2014.01.01 දක්ො ලංිැෙත්ි ලං ශ්රී ලං
ාංකා ලං ිපාිා ස ලං ලසේෙලයේ ලං ිුරිේිාඩු ලං ිිරවීම ලං සඳහා ලං අසුමැත්ිය ලං ැබී ලං ඇත්. ලං ඒ ලං අසුෙ ලං ශ්රී ලං ාංකා ලං ිපාිා ස ලං
ලසේෙලයේ ලං I

ලශරණි
ේ ලයේ ලං ලජ්ෂේාත්ා ලං ල ේ ස ලං අසුෙ ලං ආ ලං තයත්සලයේද ලං ලදිාතමත්ලම්සේත්ේල ද ලං ිළාත්ේ ලං සාාල  ලං

ලසේෙය ලංකරසු ලං ආස ලංිහත් ලංසම් ලංසඳහසේ ලංසි ධාරීසේල සේ ලංඅයදුම්ිත්ේ ලංකැඳෙසු ලං ැලේ.

2.

අාංකය

සම

ත්සත්ේර

ලසේො ලංසේථාසය

75/10/2794

එසේ.එම්.එ ේ. ලංචසේද ලංරසි
ේ පා ලංමහත්ා

ිේ ලංරාලදේශීය ල ේකම්

ිේ ලංරලදේශීය ලං
ල ේකම් ලං
කාතමයා ය ලං- ලංමහෙැෙ

අදා  ලංඅයදුම්ිත්රලයහි ලං ිිඋිත්ේ ලං ඇඇමුයමම1) ලංලම් ලංසමඟ ලං ආ ලංලෙත් ලංඉදිපාිත්ේ ලං කරස ලංඅත්ර ලංසිෙැරදිෙ ලංසම්ිූතමය ලං
කරස ලං ද ලං අයදුම්ිත්ේ ලං ලේ ලං සිතමලදේශ ලං සහිත්ෙ ලං 2014.07.07 දිසඋ ලං ලිර ලං මා ලං ලෙත් ලං ියාිදිාංචි ලං ත්ැිෑල සේ ලං
ැබීමඋ ලංස සේෙස ලංල ස ලංඅදා  ලංසි ධාරීසේ ලංදැසුෙත්ේ ලංකරසේලසේ ලංසම් ලංමැසවි.

3.

ත්ෙද ලං 2014.01.01  ලං දිසඋ ලං  ලං ශ්රී ලං ාංකා ලං ිපාිා ස ලං ලසේෙලයේ ලං විලශේෂ ලං ලශරේණියඋ ලං සසසේ ලං කරසු ලං ැබීමඋ ලං අදා  ලං
සුදුසුකම් ලං සම්ිූතමය ලං ලසාකරස ලං ද ලං සි ධාරීසේ ලං සිටී ලං සම් ලං ඒ ලං ආෙ ලං ලේ ලං සිතමලදේශ ලං සහිත්ෙ ලං ඇමුයමම 2 හි ලං
සඳහසේ ලංතකෘත්ිය ලංඅසුෙ ලංමා ලංලෙත් ලංඉදිපාිත්ේ ලංකරස ලංලමසේද ලංඉත්ා ලංකාරුණිකෙ ලංදසේෙිෂ.

4.

2014.07.07 දිසඋ ලංලිර ලංසිය ලංඅයදුම්ිත්රය ලංලහෝ ලංඇමුයමම ලං2 ලංහි ලංතකෘත්ිය ලංිපාදි ලංඉදිපාිත්ේ ලං රීමඋ ලංඅලිාලහාසත්ේ ලං
ෙස ලංසි ධාරීසේ ලං විලශේෂ ලංලශරේණියඋ ලංසසසේ ලං කරසු ලං ැබීමඋ ලංඅදා  ලංසුදුසුකම් ලංසිුරා ලංලසාමැත්ි ලං  ලංසි ධාරීසේ ලං ල ස ලං
සැ කීමඋ ලංසිදුෙස ලංආෙද ලංඉත්ා ලංකාරුණිකෙ ලං ආ ලංලෙත් ලංදසේෙිෂ.

5.

අදා  ලංඅයදුම්ිත්රය ලංහා ලංඅලසකේත්ේ ලංතකෘත්ිෙ  ලංමෘදු ලංිිඋිත්ේ ලංwww.pubad.gov.lk  ලංලෙත්ිසේ ලං ආා ලං ත් ලංහැක.

ත්රෂා ලංිර. ලං ියසල ේ ලං
අධක්ෂ ලංඇශ්රී ලං ාං.ි.ලසේ.)

අ.ක.ද ලං ිර.බී. ලංඅලේලකෝසේ
ල ේකම්,
රාජ් ලංිපාිා ස ලංසහ
සේෙලදේශ ලංකඋයුත්ේ ලංඅමාත්ාාංශය.

ඇමුයම
ම 2

අාංකය

සම

අයදුම්ිත්ේ ලංඉදිපාිත්ේ ලංකර ලංත්ිලේද ලංද
සුදුසුකම් ලංසම්ිූතමය ලංකර ලංලසාත්ිලේද ලං
යසේස

75/10/2794

එසේ.එම්.එ ේ. ලංචසේද ලංරසි
ේ පා ලංමහත්ා

