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හකළාර ේහයේ ධිපන්තියට ුසහතාා නා නත්කිරීන හඳකා යා ාරඟ විභාගට -

ඉශත් වශන් ත්රඟ විබළගගේ ප්රතිඵප භත් රළජය කෂභනළකරණ වශකළර ගවේලගේ අිපඳන්තිඵය ුසවත්ළ
භත් ඵලළ ගෆනීභ ගලනුගලන් ඳලත්ලනු ඵන වේමුඛ ඳරීක්ණ ගදවෆේඵර් 09,10,11 දින ල ඳෆලෆත්වීභ තීරණය
කර ඇත්.
02. ගේ ලන වි කෆවීේ ලිපි ත්ෆඳෆල් භඟින් ගයොමු කර ඇතිඵ අත්ර එහි වශන් දින ල අදළෂ ගේළල ේළොමඹ
07, රාජ්ය නිපනාතා කා ළමනාාළර ධනාායාාංශට ඳෆමිගණන ගව කළරුණිකල දන්ලමි.
03. රළජය කෂභනළකරණ වශකළර ගවේලගේ අිපඳන්තිඵය ුසවත්ළ භත් ඳත්කරනු ඵන්ගන් ලිඛිත් ඳරීක්ණගේ
ශළ ගජයහඨත්ළලය වශ ඳෂපුරුද්ද භත් ඵළ ගදන ුසණුල එකතුගේ ුසවත්ළ අනුපිළිගල භත් ගේ. ඒ අනුල, එක්
එක් අයදුේකරු විසින් ඉදිරිඳත් කරන ද විබළග අයදුේඳගත්හි වශන් ගත්ොරතුරු අනුල ඔවුන් ගලත් පිරිනභන ද
ගජයහඨත්ළලය වශ ඳෂපුරුද්ද වශළ ුසණු ගඳ්ද්ගලික ගගොනුගලන් වනළව ලන ගත්ොරතුරු වභඟ වෆව ගේද යන්න
ඳරීක්ළ කර ඵනු ඵන ඵල දන්ලළ සිටිමි. ඉශත් වේමුඛ ඳරීක්ණල වශබළගී වීභ භත් ඳභණක් රළජය
කෂභනළකරණ වශකළර ගවේලගේ ුසවත්ළ භත් අිපඳන්තිඵගේ ත්නතුරක ඳත් කරනු ෆබීභ වශළ කිසිදු හිමිකභක්
ගනොඵන ඵල අලධළරණගයන් වශන් කරමි.
04. වේමුඛ ඳරීක්ණ භණ්ඩය ගලත් ඳශත් වශන් ලියකියවිලිල මුල් පි ඳත් ශළ අභත්ර ඡළයළ පි ඳත්ක්
ඉදිරිඳත් කෂ යුතු අත්ර, එභ ඡළයළ පි ඳත් වත්ය පි ඳත් ඵල අයදුේකරු විසින් ඳරීක්ණ භණ්ඩය ඉදිරිගේ දී
වශතිඵක කර බළර දිය යුතුය.
(අ). මලික සුදුසුකේ වනළව ගකගරන වශතිඵක (උප්ඳෆන්න වශතිඵකය ශළ උඳළිප වශතිඵකය(අදළෂ නේ)
(ආ). ජළතිඵක ශෆඳුනුේඳත්
(ඇ). නගභහි ගලනවක් ඇත්නේ ඒ පිළිඵල දිවුරුේ ප්රකළයක් ( රු.50.00ක මුද්දර අලන ද)
(ඈ). ගභභ කෆවීේ ලිපිය ශළ මී අමුණළ ඇතිඵ ආකෘතිඵ ඳත්රය (නිලෆරදිල වේපර්ණ කර )
(ඉ). රළජය ඳරිඳළන ච්රගල්ඛ 13/2014 හි 3 ගේදය අනුල ගජයහඨත්ලය වශ ඳෂපුරුද්ද වශළ
උඳයළගත් ුසණු ප්රභළණය වනළව කිරීභ
අදළ ලිඛිත් ගත්ොරතුරු ඇතුත් ලිපිල
ගදඳළර්ත්ගේනතු ප්රධළනියළ විසින් වශතිඵක කරන ද ඡළයළ පි ඳත්
05. නියමිත් දින ගභභ වභළනය වශ ලයුශගත් වේමුඛ ඳරීක්ණල වශබළගී ගනොලන්ගන් නේ ඒ වශළ ගලනත්
දිනයක් ඵළ ගනොගදන ගශයින්, එලෆනි ඉල්ලීේ වකළ ගනොඵන ඵල ද, අදළෂ වශතිඵක වේමුඛ ඳරීක්ණය
වශබළගී ලන අලවහවළගේදී අනිලළර්යගයන්භ ඉදිරිඳත් කෂ යුතු ඵල ද අලධළරණය කරමි.

ගක්.වී.පී.එේ.ගේ.ගභගේ,
ඒකළඵද්ධ ගවේලළ අධයක් ජනරළල්,
රළජය ඳරිඳළන ශළ කෂභනළකරණ අභළත්යළගේ ගල්කේ ගලනුල

