රාජ්ය පරිපරාන ‚ පආරදා පකළම ාකරණ පසහ පග්රාමීය ආ පආථික ක පකුතු අ පාමායාාංශආ
தபொது நிருவொக ,அனர்த் முகொலத்துவ ற்றும் கிொிப் தபொருளொ ொ அலுவல்கள் அலச்சு

Ministry of Public Administration, Disaster Management and Rural Economic Affairs
නිදහස් පච අරශ්රආ  පොක ළ  ප07  පශ්රි පනාංකාව.
சு ந் ி சதுக்கம், தகொழும்பு 07இைங்லக.
Independence Square, Colombo 07, Sri Lanka.

මමේ අංකය

ඔමබ් අංකය

76/1/15/ශේශ ලේ්ශකXI නළුම

எனது இை

My No

දිනය

PSC/APP/6/869/2018

உது இை

Your No

2019.07.24

ிக

Date

අමාත්ාාංශ ලේක ්වඹන්,්
පළාත්්කපා ,ක ්වඹන්,්
දිස්ත්ක් ල
රි ක ්වඹන්,්
ශ්රීක ාංවාකපපාපා ,කස්නි කි I ශ ලේරණියේ
් ි්ක,ි රාන්,්කශේශ ලේ්ශකශ ලේර්ණියේිඋකසසස්කරීන්ම
අාංවක 1842/2ක

ාක 2013.12.23ක දි,ැත්ික අත්ික ශේශ ලේ්ශක ගැසට්ක පත්රි,්ක පරවාශ ලේිඋක පත්්ක වන,ුක ැුුක ශ්රීක

පපාපා ,ක ස්නාක නනස්ාාක සාංගර ිඋක අාංව 2086/22ක

ාක 2018.08.30ක දි,ැත්ිනක ස ක අාංවක 2095/48ක

ාංවාක

ාක 2018.11.02ක

දි,ැත්ිනක වන,ක දක 3ක න,ක ාක 5ක න,ක සාංශ ලේෝර,ි,් ික ශේධිශේරා,ක අ,ුනක 2019.01.01ක දි,උක ශේශ ලේ්ශක ශ ලේර්ණියේි්ක අ,ුමත්ක
ත්,ත්ු්කසාංඛ්ාපකපනත්්,ාකපපනප්පා ුක පිනම මකසා ාකසුසුසුවඹක ැුක ,ි රාන්,්ග,්ක අිසුඹපත්්ක වැාම මඋකනාකස්නාක
වායශ,්කසභාපකඅ,ුමැත්ිික ැබීකඇත්.
2.

ඒක අ,ුනක ශ්රීක ාංවාක පපාපා ,ක ස්නි්ක ශේශ ලේ්ශක ශ ලේර්ණියේි්ක 2019.01.01ක දි,උක පනත්්,ාක පපනප්පා ුක 37ක ක් ලක පිනම මක

සා ාක අිසුඹපත්්ක වැානාක සුසුසුවඹ ත්්ක ,ි රාන්,්ක අත්පා,්ක ශ්ාත්ාක  ්ඛ්,ි්ක අ,ුපිළිනළක අ,ුනක ,ි රාන්,්ක 46
ද,වුකසඹමුඛ්කපන්ක් ලශණිඋකවැාම මඋකමිි,්කවඋිුත්ුකවන,ුක ැේ.ක
3.

ශේශ ලේ්ශකශ ලේර්ණියේිඋකසසස්කරීන්මකසා ාකසපපනා ිිකිුත්ුකසුසුසුවඹ
I.

ශේශ ලේ්නක ශේදා ක පරත්ිපාද,ක වායශ,්ක සභානක ශේසි,්ක පිළිග,ක ඇත්ික ශේශ ලේ්නක ශේදා ිරී,්ක  ෝක සපාධික පරදා,ික
රීන්ඹක ආිත්,ික් ලක නශ ලේි,්ක ශේශ ලේ්නක ශේදා ක පරත්ිපාද,ක වායශ,්ක සභානක ශේසි,්ක පිළිග,ක ඇත්ික ආිත්,ිරී,්ක
 ෝකපිපා,ම,ුක ු,කනාකපපාපා ,ි කවළම,ාවනණ කනාකපරත්ිපත්්ත්ි කමා,නකසඹපත්්ක වළම,ානණි කආ්ථිකවක
ශේදාන කසාංන්ථර,කආ්ථිකවකශේදාන කසමාකසාංන්ථර,ි ක,ිත්,ි කමු කවළම,ාවනණි කනාපූත්ිකසැළසුඹවනණික
ාක වළම,ාවනණි ක ත්ානත්ු්ක ත්ාක් ලශණික ි,ක ශේශික ක් ලශ්ත්රි,්ග,්ක  ෝක ශ්රීක ාංවාක පපාපා ,ක ස්නි්ක
,ි රාන්,්උකපැනන,කු ුශේරකවළම,ාවනණකවා්ථිභානිකඉඋපකරීන්මකපිණියේසකඅනශ ලේකදැ,ුමක ාකවුස ත්ානික ුාක
ගැ,ීමකසා ාකිෝගකිැිික ශ්රීක ාංවාකපපාපා ,කස්නාකශේශිකභානකඅමාත්ාාංශ ලේි්ක  ්වඹනනිාග්ක ,ි්ථද්ශ ලේික
මත්ක නාක ස්නාක වායශ,්ක සභානක ශේසි,්ක අ,ුමත්ක වන,ුක ු,ක න,ත්්ක ශේශික ක් ලශ්ත්ර ි,්ක අත්පා,්ක  ෝක අනමක
නශ ලේි,්කඑක් ලකශේශිකක් ලශ්ත්රිවඋකඅදා නකපශ ලේ්ාාත්්කසපාධිික් ලක ුාකත්ිබීම.

II.

සසස්ක රීන්ඹක දි,උක ස්නි්ක පළමුන,ක (I) ශ ලේරණියේ
් ි්ක නසනක ප ක 05)ක වක සක්රීික ාක සත්ුඋපදාිවක ස්නාක වා ික් ලක
සඹපූ්ථණකවනකත්ිබීමක ාකපළමුකශ ලේර්ණියේිඋක(I) සසස්කරීන්ම,්කපසුකනැඋපප්කන්ථරවකප ක 05)කක් ලකසපිාකග,කත්ිබීම

දුරකතන
த ொலைபபசி

Telephone

ෆැක්ස්
011-2696211-13
011-2166000

த ொலைநகல்

Fax

ඊ-මේල්
011-2695279

ின்னஞ்சல்

E-mail

මෙබ් අඩවිය
information@pubad.gov.lk

இலைத் ளம்

Website

www.pubad.gov.lk

I.
II.

සසස්කරීන්ඹකදි,උකස්නි්කනසනකද කඅඋක(18)කවඋක,ාඅ ුකසක්රීිකස්නාකවා ික් ලකසඹපූ්ථණකවනකත්ිබීම
අ,ුමත්කවා්ථිසාර,කඇගිීඹකපටිපාටිිකඅ,ුනකසසස්කරීන්ඹකදි,උකපූ්ථනාස,්,කනසනකකප ක(05)කත්ුළකනා්ථශිවක
වා්ථිකසාර,ිකසත්ුඋපදාිවක ෝකඉ ළකමට්උමවකපැනත්,ම

III.

සසස්කරීන්ඹකදි,උකපූ්ථනාස,්,ත්මකනසනකප ක(05)කත්ුළකසත්ුඋපදාිවකස්නාකවා ික් ලකත්ිබීමක ාකශේ,ිා,ුවූ ක
දඬුනමවඋක ක් ලක,ාම කත්ිබීම

IV.
4.

3කන,කවා්ථික් ලශමත්ාකව ඉඹකපන්ක් ලශණික,ිියත්කදි,උකසඹපූ්ථණකවනකත්ිබීම  ෝක,ිද ස්කවනකත්ිබීම.
සසස්කරීන්ඹකක්රමි
4.1

ස්නාකනනස්ාානඋකඅාංවක2095/48ක ාක2018.11.02කදි,ැත්ිනකවන,ක දක5 න,කසාංශ ලේෝර,ිකපපාදික 13.3ක
ආ)ක ේදිඋක අ,ුනක නාක ස්නාක වායශ,්ක සභාපක අ,ුමැත්ිික මත්ක ශ්ාත්ානික මත්ක පද,ඹනක
සසස්ම ඹක සිසුක වන,ක ුැශේ,් ක නාක ස්නාක වායශ,්ක සභානක ශේසි,්ක පත්්ක වන,ුක ු,ක සාමාිකවිි,්ක
ත්ිද,වුග,්ක සම,්ශේත්ක සඹමුඛ්ක පන්ක් ලශණක මණ්

ික් ලක මඟි,්ක වන,ුක ු,ක සඹමුඛ්ක පන්ක් ලශණිරී,්ක

පසුන කශ්ාත්ානකමත්කශේශ ලේ්ශකශ ලේර්ණියේිඋකපත්්ක රීන්මකසා ාකන,ක,ි්ථද්ශ ලේි,්ක ඉදිපාපත්්ක වන,කඅත්න කඒක
සා ාක2019.01.01කදි,උකපනත්්,ාකපපනප්පා ුක සාංඛ්ානක ාකපපනප්පා ුක පරමාණි,්ක 25%කකවකපරමාණික් ලක
ි,කදක් ලකඑවත්ුනකනශ ලේි,්ක ගැ,,කඅිසුඹව්න,්ක සාංඛ්ානක් ලකසඹමුඛ්කපන්ක් ලශණිඋකභා,ිකවන,ුක
ැේ.
4.2

ශ්රීක ාං.ප.ස්.කI ශ ලේරණියේ
් ි්ක ශ්ාත්ාක ්ඛ්,ි්ක අ,ුපිළින කඅ,ුනක,ි රනි,්ක ශේශ ලේ්ශකශ ලේර් ණියේි්ක පනත්ි,ක
පපනප්පා ුන උක සසස්ක රීන්මක සිසුක වන,ුක

ු,ක අත්නක 2019.01.01ක දි,උක අදා ක ශේශ ලේ්ශක ශ ලේර්ණියේි්ක

ශ්ාත්ාක  ්ඛ්,ි ක එමක දි,උක සසස්ක ම මඋක සුසුසුවඹක

ැුක ,ි රාන්,්ක සසස්ක ම මඋක පනක පැනත්ික

ශ්ාත්ාකඅ,ුපිළින ි,්කසැවස්.
5.

2019.01.01ක දි,උක පනත්්,ාක පපනප්පා ුක සා ාක සසස්ම ඹක වන,ුක ු,ක ුැශේ,්ක එදි,උක සුසුසුවඹ

ත්මාක ශේසි,්ක ඹක සමඟක න,ක ආවූත්ිිඋක අ,ුනක සඹපූ්ථණක වන,ක

ු,ක ,ි රාපා,්ක

දක අිසුඹපත්ක අමාත්ාාංශ ලේක  ්වඹන්,් ක පරරා,ක

 ්වඹන්,් කදිස්ත්රික් ලක ්වඹන්,් කදපා්ථත්ඹ,්ත්ුකපරරා,ී,්කමඟි,්කමාකනත්ක2019.08.09කදි,උකපනක ැු,කස්කඑශේික
ිුත්ුි.ක එදි,උකපසුනක එන,ක අිසුඹපත්්ක රීසිසුක ්ත්ුනක් ලක මත්කභානග,ුක ,ා ු,කඅත්නක සදාස්නක ාක අසඹපූ්ථණනකඑන,ක
අිසුඹපත්්කපරත්ික් ලශ්පකවන,ුක ැේ.
6.

ඉ ත්කසා ,්ක ම ිවකසුසුසුවඹකසපපනාකඇත්්,ඹකපමණක් ල කඅිසුඹපත්්ක ඉදිපාපත්්ක රීන්මඋකවඋිුත්ුක වන,ක සකඅදාළක

,ි රාන්,්ක දැ,ුනත්්ක වන,ක ම,්ක ද,්නාක සිටි,ක අත්න ක දැ,උක ශේශ ලේරාමක ග,ක සිටිි්ක නපනද ක ඉ ත්ක පපාදික සසස්ම මක ැබීමඋක
සුසුසුවඹක ු,කදි,කත්ක් ලක ෝකඑදි,උකපසුකදි,ික් ලකත්ක් ලකස්නි්කිදීකසිටිකස කසසස්කම මඋකඉ ත්ක03 ේදි්කසා ,්ක
සුසුසුවඹකසපපනාකඇත්ි කපනකසසස්ම ඹකඅනස්ාාපදීකසඹමුඛ්කපන්ක් ලශණිඋකප,ීකසිටික,මුත්්කසසස්කම ඹක,ා දක ෝකඉ ්ලුඹක
රීන්මඋක,ා ැරීකනූක,ි රාන්,්ක උකසසස්කම ඹකසා ාකඉ ්ලුඹකවළක ැරීි.
7.

ඹකසඹු,්රි,්කඅදාළක,ි රාන්,්කදැ,ුනත්්කවන,්,්ක,ඹකමැ,ශේ.

ේ ේ.ේ.කනත්්,සිපා
 ්වඹ,
නාකපපාපා ,, ආපදාකවළම,ාවනණක
ස

ගරාරිකආ්ථිකවකවඋිුත්ුකඅමාත්ාාංශ ලේි.

ශ්රී ලංකා  ලංඳපාඳකන ලං ලංස ේවසෙහි ලංI සරේණිසේ ලංනිකධරීන්
විස ේෂ ලංසරේණිෙඋ ලංඋ

 ලංරීරීභ ලං   ලංදෙදුපඳත

ර්ෙලීෙ ලංප්රසෙජනනෙ ලංිණණි ි
දෙදුපඳත් ලංදා ෙ

(අ) ක ොටව - නිධාරියා විසින් වම්පූර්ණ
1.

S
F

ෂ යුතුය.

නභ- …………………………………………………………………………………………
1.1

පපූර්ණ ලංනභ ලං:…………………………………………………………. සභෙ/මිෙ/භෙ

1.2

ඳත්වීප ලංලිිණසෙහි ලං  න් ලංනභ ලං: ලං…………………………………………………………..

2.

නති

ඳුනුපඳත් ලංදා ෙ ලං:…………………………………………………………………………

3.

උඳන් ලංදිනෙ ලං:………………………………………………………………………………………

4.

සඳෞද්ගලි  ලංලිිණනෙ ලං:………………………………………………………………………………

5.

දුර ථන ලංදා ෙ ලං- ලං ලං ලං5.1 ලං ලං ලංනිව  ලං: ලං

6.

6.1 ලං ලං ලංතනතුර ලං:……………………………………………………………………………………..

5.2 ලං ලං ලංනාගභ ලං: ලං

(දනඋ ලංදරණ ලං/ ලංදනඋ ලංවිරමි  ලංනප ලංවිරභ ලංෙන ලංදව ථ ලංසේදී ලංදර)
6.2 ලං ලං ලංදනඋ ලංවිරමි  ලංනප ලංවිරභ ලංගත් ලංදිනෙ ලං:
7.

දභතා ෙ ලං/ ලංසදඳර්තසපන්තුව ලං: ලං…………………………………………………………………

8.

ර්ෙලීෙ ලංලිිණනෙ ලං:……………………………………………………………………………….

9.

9.1 ලං ලං ලං ර්ෙලීෙ ලංදුර ථන ලංදා ෙ ලං:…………………………………………………………………
9.2 ලං ලං ලං ර්ෙලීෙ ලංෆක්  ලංදා ෙ ලං:……………………………………………………………………

10.

ඳත්වීප ලං/ ලංඋ

වීප ලංදින ලං- ලං

10.1 ලං ලං ලංශ්රී ලංකා.ඳ.ස ේ. ලංII/II සරේණිෙඋ ලං(III ඳන්තිෙඋ) ලංඳත් ලංවීප ලංදිනෙ ලං:………………………………
10.2 ලං ලං ලංශ්රී ලංකා.ඳ.ස ේ. ලංII/I සරේණිෙඋ ලං(II ඳන්තිෙඋ) ලංඋ

 ලංවීප ලංදිනෙ ලං ලං ලං:………………………………

10.3 ලං ලං ලංශ්රී ලංකා.ඳ.ස ේ. I සරේණිෙඋ ලං(I ඳන්තිෙඋ) ලංඋ

 ලංවීප ලංදිනෙ ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං: ලං……………………………….

( ලං I ලං සරේණිෙඋ ලං / ලං I ඳන්තිෙඋ ලං උ
යුතුෙ.)

ති  ලං ළ ලං ිණඋඳත ලං 10.3 ලං ව සෙන් ලං දා  ලං ර ලං ඇමිණිෙ ලං

වීප ලං ලිිණසේ ලං

1

11.

I සරේණිෙඋ උවව් වීකෙන් පසු කවේලකේ කනොසිටි
කවේලා ාය අඩුවීම් - ලං

ා සීොලන් වශ විනයානුකූ දඩුලම් ැබීෙ ෙත

11.1 ලං ලං ලංනිවඩු ලංකඵ ලංගනීභ ලංභත ලංස ේව ලං කෙ ලංදඩුවීභ ලං(දදළ ලංසේ ලංනප ලංඳභණක් ලං පපූර්ණ ලං රන්න)
දනු ලං
දා ෙ

නිවඩු ලංදනුභතිෙ ලං   ලංදදළ ලං
ස ොන්සද්සි

ක ලංසීභව
සිඋ

දක්
ව

ස ේව ලං කෙ ලංදඩුවන ලං
දින ලංගණන
දවු:
භ
දින

ආෙතන ලං ාග්ර සේ‹ V:2.5.4
ආෙතන ලං ාග්ර සේ‹ XII:16
ළභන රණ ලංස ේව ලංචක්රසඛ  ලං
දා 10
ළභන රණ ලංස ේව ලංචක්රසඛ  ලං
iv
දා 33
v
ආෙතන ලං ාග්ර සේXII:36
සවනත් ලංවටුප් ලංරහිත ලංනිවඩු
vi
ස ේව ලං කෙ ලංදඩුවන ලං පපූර්ණ ලංදින ලංගණන
(නිවඩු ලං දනුභත ලං ළ ලං ලිිණ ලං වක ලං ති  ලං ළ ලං ිණඋඳත් ලං 11.1.i, 11.1.ii, 11.1.iii ආදී ලං ව සෙන් ලං
රුණඋ ලංදළව ලංදා  ලං ර ලංඇමිණිෙ ලංයුතුෙ.)
i
ii
iii

11.2

විනෙ ලං රුණු ලංභත ලංස ේව ලං කෙ ලංදඩු ලංවීභ ලං(දදළ ලංසේ ලංනප ලංඳභණක් ලං පපූර්ණ ලං රන්න)
විනෙ ලංතීරණෙ

සචජදන ලංඳත්රෙ ලං
දනුව ලංවරද ලංසිදුව ලං
ක ලංසීභව

ස ේව ලං කෙ ලංදඩුවන ලංදින ලං
ගණන
දවු:

භ

දින

I ලංවටුප් ලංවර්ධ  ලං.........ක් ලංවිකපබනෙ ලං
රීරීභ
Ii ලංසවනත්
ස ේව ලං කෙ ලංදඩුවන ලං පපූර්ණ ලංදින ලංගණන

(විනෙ ලංතීරණ ලංවක ලං ති  ලං ළ ලං ිණඋඳත් ලං11.2.i, 11.2.ii ලංආදී ලංව සෙන් ලං රුණඋ ලංදදළව ලංදා  ලං
ර ලංඇමිණිෙ ලංයුතුෙ.)

12.

11.3

11.1 ලං  ලං11.2 ලංහි ලංමුළු ලංඑ තුව ලං: ලංදවු. ලං............ ලංභ  ලං.......... ලංදින ලං..............

11.4

I සරේණිෙඋ ලං ඳත්ව ලං දිසනන් ලං ඉදිපාෙඋ ලං ඉ ත ලං 11.3 ලං හි ලං
...................................

ක ලං සීභව ලං ඉවත් ලං

ක ලං විඋ ලං දිනෙ ලං : ලං

පූර්ව න්න ලංඳ  ලංව ර ලංතුළ ලංවටුප් ලංවර්ධ  ලංකඵ ලංතිබීභ.
12.1

උ  ලං වීභඋ ලං සුදුසු ප ලං කඵන ලං දිනඋ ලං පූර්ව න්න ලං ව ර ලං 05 ලං තුළ ලං සිෙළු ලං වටුප් ලං වර්ධ ** ලං
උඳෙසගන ලංතිසේ ලං/ ලංනත.*
(ආෙතන ලං ාග්ර සේ ලංXII:16:9, XII:16:10
 ලංXII:36:1:4(i)  ලං(ii) ෙඋසත් ලංකඵ ලංඇති ලංවටුප් ලං
වර්ධ  ලංඋ  ලංවීප ලං   ලංිණළිගනු ලංසනොකසේ.)
*(දදළ ලංසනොවන ලංවචනෙ ලං ඳ ලං පාන්න)
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12.2

උ  ලං වීභඋ ලං සුදුසු ප ලං කඵන ලං දිනඋ ලං පූර්ව න්න ලං ව ර ලං 05 ලං තුළ ලං වටුප් ලං වර්ධ  ලං කඵ ලං සනොභති ලං
නප ලං වටුප් ලං වර්ධ  ලං 05 ලං කඵන ලං දින ලං සතක් ලං උ  ලං වීභඋ ලං සුදුසු ප ලං කඵන ලං දිනෙ ලං නවත ලං ගණනෙ ලං
ළ ලංයුතුෙ. ලංඒ ලංදනුව ලංසුදුසු ප ලංකඵන ලංදිනෙ** ලං: ලං.....................
**(වටුප් ලං වර්ධ  ලං ඳත්රි  ලං ඳස ේ(05) ලං
දමුණන්න)

13. ලං

14.

ති  ලං

ළ ලං ිණඋඳත් ලං 12.1 ලං සිඋ ලං 12.5 ලං දක්ව ලං දා  ලං

ර ලං

පූර්ව න්න ලංව ර ලං05 ලංතුළ ලංවිනෙනුකක ලංදඬුවභ උ ලංබනනෙ ලංවී ලංසනොතිබීභ.
13.1

සගොනුව ලං දනුව, ලං උ  ලං වීභඋ ලං සුදුසු ප ලං කඵන ලං දිනඋ ලං පූර්ව න්න ලං ව ර ලං 05තුළ ලං රීසිඳු ලං විනෙ ලං
දඬුවභ උ ලං කක් ලං වී ලං සනොභත. ලං (සදඳර්තසපන්තු ලං ප්රධනිෙ ලං විසින් ලං සප ලං ඵව ලං ලිිතත ලං ප්ර  ෙරීන් ලං
ති  ලං ළ ලංයුතුෙ ලං- ලංඉඛලුපඳසතහි ලං“ආ” ලංස ොඋ  ලංෙඋසත්)

13.2 ලං

13.1 ලං හි ලං  න් ලං කසීභව ලං තුක ලං විනෙ ලං දඬුවභ උ ලං කක්ව ලං ඇති ලං දතර ලං 11.2 ලං ෙඋසත් ලං රුණු ලං
 න් ලං ර ලං ඇත්නප ලං
 ලං ඒ ලං දනුව ලං උ  ලං වීප ලං දිනෙ ලං ාස ජධනෙ ලං සේ ලං නප ලං එභ ලං දිනෙ ලං : ලං
...............................

13.3

උ  ලං වීභඋ ලංසුදුසු ප ලංකඵන ලංදිනෙ ලං12.2 ලං  ලං13.2 ලංදනුව ලං ාස ජධනෙ ලංසේ ලංනප ලංනව ලං ාස ජධිත ලං
දිනෙ ලං: ලං............................

පූර්ව න්න ලංඳ  ලංව ර ලංතුක ලංවර්ෂි  ලං ර්ෙ ලං ධන ලංඇගයුභ ලංදනුව ලංවඩ ලං සිරීභ ලංෙ ඳත් ලංඵව ලංිණලිබිඹු ලංවීභ
ඉ ත ලං12 ලංස ජ ලං13 ලංදනුව ලංසුදුසු ප ලංකඵන ලංදිනඋ ලංදදක ලංවර්ෂෙඋ ලංපූර්ව න්න ලංවර්ෂ ලං05 ලංඳ ත ලංවගුසවහි ලංඳකමු ලං
තීරුසේ ලං උ න් ලං ක ලං යුතුෙ. ලං දදක ලං ර්ෙ ලං ධන ලං වර්ත ලං 05 ලං හි ලං ති  ලං ක ලං ිණඋඳත් ලං ඇමිණිෙ ලං යුතුෙ. ලං
ර්ෙ ලං ධන ලං වර්තසේ ලං දව න ලං ඇගයුසභහි ලං වි ඛඳ ලං නිර්සද්  ලං එ
උ ලං වඩ ලං දක්ව ලං ඇති ලං  ලං දදළ ලං
නිකධපාෙසේ ලංදත් න ලං  ලංනික ලංමුද්රව ලංතඵ ලංසනොභති ලංවර්ත ලංිණළිගනු ලංසනොකසේ.
වර්ෂෙ

දව න ලංඇගයුභ
විශිෂඨි ලං/ ලං භන ලංප්රභණෙඋ ලංවඩ ලංඉ ළි ලං/ ලං තුටුදෙ ි ලං/ ලං
ද තුටුදෙ ි

දදළ ලං
නිකධපාෙ ලං
දත් න් ලං
තඵ ලංඇත ලං/ ලං
නත

එක් ලංඑක් ලංවර්ෂසේ ලං ර්ෙ ලං ධන ලංවර්තව ලංදනුව ලං ්භ ලංසප්ළිෙක් ලං  ලංතීරුවක්භ ලං පපූර්ණ ලං ළ ලංයුතුෙ.
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15.

ස ේව ලංවව ථසේ ලං14 ලං(ඈ) ලංසුදුසු භ ලං පපූර්ණ ලං ර ලංතිබීභ

15.1
15.2 ලං
දනු ලංදා ෙ ඳ චත් ලං
උඳධිසේ ලං
නභ

15.3
විෂෙ ලං
ක්සෂේත්රෙ

15.4
එභ ලං
උඳධිෙ ලං
ිණපානභන ලං
කද ලංවි ව ලං
විදකෙ

15.5
එභ ලංවි ව ලංවිදකෙ, ලං
වි ව ලංවිදකෙක් ලං
ව සෙන් ලංවි ව ලං
විදක ලංප්රතිඳදන ලං
ස ොමිෂන් ලං බව ලං
ිණළිසගන ලංතිසේද ලං
ෙන ලංවග

15.6
උඳධි ලං
ක ලං
සීභව ලං
(ආරපබ
 ලං  ලං
දව න ලං
දිනෙ)

15.7
උඳධිෙ ලං
වකාගු ලං
දිනෙ

1.
2.
3.
4.
5.

(15.1 ලං ව සෙන් ලං දා  ලං සෙොද ලං උඳධි ලං
ිණඋඳත් ලංඇමිණිෙ ලංයුතුෙ.)

ති ෙ ලං

 ලං වි තරත්භ  ලං ප්රතිපක ලං උ සනහි ලං

16.

උ  ලං වීභඋ ලං සුදුසු ප ලං කඵන ලං දිනඋ ලං ස ේවසේ ලං ව ර ලං ද දඋ ලං (18) ලං
පපූර්ණ ලං ර ලංඇත. ලං/ ලංනත.*

17.

තුන්වන ලං ර්ෙක්ෂභත ලං ඩඉප ලංඳරීක්ෂණෙ
17.1
17.2

ති  ලං

උ ලං සනොදඩු ලං ක්රීෙ ලං ස ේව ලං

ළ ලං

කෙක් ලං

පපූර්ණ ලං ළ ලංයුතු ලංදිනෙ ලං: …………………………..
පපූර්ණ ලං ළ ලංදිනෙ
: …………………………...

(17.2 ව සෙන් ලං දා  ලං ර ලං රීෙ ලං ප්රවර්ධන ලං භ්ටඋභ ලං I ඳඨභකව ලං ර්ථ  ලං සක  ලං පපූර්ණ ලං රන ලං කද ලං
ඵවඋ ලංවන ලං ති  ලංඳත්රසේ ලං ති  ලං ළ ලංිණඋඳතක් ලංදමුණන්න)
ඉ ත ලංදා  ලං01 ලංසිඋ ලං17 ලංසතක් ලංනිරවද ලං  ලං පපූර්ණ ලංසතොරතුරු ලං හිත ලංඉඛලුපඳත ලං  ලංදමුණ ලංඑවන ලංසක  ලං  න් ලං
ර ලං ඇති ලං සිෙළු ලං සඛ න ලං වක ලං
ති  ලං ළ ලං ිණඋඳත් ලං රුණඋ ලං දදළ ලං දා ෙ ලං එක් ලං එක් ලං සඛ නසේ ලං දකුණු ලං ඉ ළ ලං
ස ළවසරහි ලං උ න් ලං ර ලංඅං පිළිකලලින් අමුණා ක ොනුලක් ලකයන් ව ව් ර, ලංසප ලං භඟ ලංඉදිපාඳත් ලං රමි.

දිනෙ ලං: ලං............................

............................................
ඉඛලුප රුසේ ලංදත් න
තනතුරු ලංනභෙ ලං  ලංනික ලංමුද්රව
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(ආ) ක ොටව - කදපාර්තකම්න්තු ප්රධානියා විසින් වම්පූර්ණ

ෂ යුතුය.

සඛ ප,
රන ලංඳපාඳකන ලං  ලං ළභන රණ ලංදභතා ෙ ලං/ ලංදදළ ලංදභතා ෙ
1.
2.

3.

නිකධපාෙ ලංඉ ත ලං  න් ලං ර ලංඇති ලංසිෙළු ලං රුණු ලංනිවරදිෙ.
දා  ලං 11,12 ලං  ලං 13 ලං උ ලං දළ ලං රුණු ලං සගොනුව ලං දනුව ලං  ලං ඵකන ලං කදී. ලං  න් ලං ර ලං ඇති ලං රුණු ලං නිවරදි ලං
ඵවද ලංසිෙළු ලංසතොරතුරු ලං පපූර්ණව ලංඉදිපාඳත් ලං ර ලංඇති ලංඵවද ලංදළ ලංසිෙළු ලංසඛ න ලංවක ලංවශති
ෂ ලංිණඋඳත් ලං
දමුණ ලංඉදිපාඳත් ලං ර ලංඇතිඵවද ලං ති  ලං රමි.
නිකධපාෙඋ ලං එසරහිව ලංවිනෙ ලං උයුතු ලං ආරපබ ලංරීරීභඋ ලං උයුතු ලං රමින් ලංස ජ ලංවිනය පරීක්ණ සිදු කලමින්
පලතියි / කනොපලතියි *
3.1
3.2

4.

5.

ඉ ත ලංිණළිතුර ලං“ඳවතිි” ලංනප ලංවරද ලං ළ ලංදිනෙ ලං:
විනෙ ලංඵකධපාෙ ලංවිසින් ලංසචජදන ලංඳත්රෙ ලංනිකුත් ලං ළ ලංදිනෙ ලං:

........................................ ලං භ ත ලං / ලං භ ත්මිෙ ලං / ලං සභනවිෙ ලං ස ජ ලං රන පා ලං / ලං ඳමිණීභ ලං / ලං සිරීභ ලං
තුටුදෙ ෙ. ලං ඔහුසේ ලං / ලං ඇෙසේ ලං ර්ෙ ධනෙ, ලං නෙ ත්වෙ, ලං රීෙව ලං  ලං ඊළඟ ලං උ  ලං වීභඋ ලං දළව ලං
තනතුරු ලං  ලං වගකීප ලං දරීසප ලං රීෙව ලං ක  ලං ඵලීමි. ලං ඔහු ලං / ලං ඇෙ ලං ශ්රී ලං කා  ලං ඳපාඳකන ලං ස ේවසේ ලං විස ේෂ ලං
සරේණිෙඋ ලංඋ  ලංරීරීභ ලංනිර්සද්  ලං රමි ලං/ ලංසනො රමි.*
නිවරදිව, ලං දනනව ලං පපූර්ණ ලං ක ලං අයදුම්පතද, ලං එක් ලං එක් ලං රුණඋ ලං දදළ ලං දා ෙ ලං උ න් ලං රමින් ලං දා  ලං
ිණළිසවළින් ලංඅදාෂ කේඛන ල වශති
ෂ පිටපත් ද අමුණා ව ව් රන ද ක ොනුල කම් වෙඟ එලමි.

දිනෙ ලං: ලං.................................

..............................................
සදඳර්තසපන්තු ලං/ ලංආෙතන ලංප්රධනිෙසේ
දත් න, ලංතනතුරු ලංනභෙ
 ලංනික ලංමුද්රව

උ න ලං: ලංසනොගළසඳන ලංවචන ලං ඳ පාන්න.
(ඇ) ක ොටව - අදාෂ අොතාංකේ කේ ම් විසින් වම්පූර්ණ

ෂ යුතුය.

සඛ ප,
රන ලංඳපාඳකන ලං  ලං ළභන රණ ලංදභතා ෙ.
1.

ශ්රී ලංකා  ලංඳපාඳකන ලංස ේවසේ ලංI සරේණිසේ ලං................................................. ලංභ ත ලං/ ලංභ ත්මිෙ ලං/ ලංසභනවිෙ ලං
සේ ලංරන පා ලං  ලං සිරීභ ලංිණළිඵව ලංසදඳර්තසපන්තු/ ලංආෙතන ලංප්රධනිෙසේ ලංනිර්සද්  ලං භඟ ලංඑ ඟ කලමි /
එ ඟ කනොකලමි.*

2.

 ලංනිකධපාෙසේ ලංරන පා ලං/ ලං සිරීභ ලං/ ලංවිස ේෂ ලංකු කත ලං  ලං ර්ෙ ලං ධනෙ ලංඇගයීභඋ ලංකක් ලං සළමි.
............................................................. ලං භ ත ලං / ලං භ ත්මිෙ ලං / ලං සභනවිෙ ලං 2019.01.01 දිනට ලං ශ්රී ලං කා  ලං
ඳපාඳකන ලංස ේවසේ ලංවිස ේෂ ලංසරේණිෙඋ ලංඋ  ලංරීරීභ ලංනිර්කේ රමි. / කනො රමි.*
(*නිර්සද්  ලංසනො රන්සන්නප, ලංස ේතුව ලංස ටිසෙන් ලං  න් ලං රන්න.)

3.

නිවරදිව, ලං දනනව ලං පපූර්ණ ලං ක ලං අයදුම්පතද, ලං එක් ලං එක් ලං රුණඋ ලං දදළ ලං දා ෙ ලං උ න් ලං රමින් ලං දා  ලං
ිණළිසවළින් ලංඅදාෂ කේඛන ල වශති
ෂ පිටපත් ද අමුණා ව ව් රන ද ක ොනුල කම් වෙඟ එලමි.

දිනෙ ලං: ලං.................................
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