
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

අමත්ාංශ ලේකම්වරුන් 

ඳළත් ප්රධන ලේකම්වරුන් 

දිසත්රික් ල ලේකම්වරුන් 

 

ශ්රී ලංකා ප ලංිපාිපකස ලංව යෙවි  ලංI වරයණියේවන ලංලධකරපන් ව ලංශේව යශ ලංවරයණියේිඋ ලංස  ක ලංරීන්  

 

 අාංක 1842/2 හ 2013.12.23 දිනති අති විලශේෂ ගසට් ඳත්රලෙන් ප්රකශෙ  ඳත් කනනු ැු  ්රී ැාංක ඳපාඳැන ලසේව 

වවසා සාං්රහෙ  අාංක 2086/22 හ 2018.08.30 දිනතිව සහ අාංක 2095/48 හ 2018.11.02 දිනතිව කනන ැද 3 වන හ 5 වන 

සාංලශෝධනෙන්හි විධිවිධන අනුව 2018.07.01 දින  විලශේෂ ලරේණියේලඅ අනුමත් ත්නරුරු සාංලප ඳවත්න රපන ඳඩු පිනවීම 

සහ සුදුසුකම් ැබූ නිැධරීන්ලගන් අෙදුම්ඳත් කවීම  නජ් ලසේව ලක ිෂෂන් සාලප අනුමතිෙ ැී  ඇත්  

 

2  ඒ අනුව ්රී ැාංක ඳපාඳැන ලසේවලඅ විලශේෂ ලරේණියේලඅ 2018.07.01 දින  ඳවත්න රපන ඳඩු 38 ක් ල පිනවීම සහ 

අෙදුම්ඳත් කව සුදුසුකම්ැත් නිැධරීන් අත්පාන් ලජ්ෂාත් ලේනලඅ අනුපිවෙලවළ අනුව නිැධරීන් 48 ලදලනකු සම්මු 

ඳරීක් ලෂණෙ  කවීම  ලමයින් ක යුරු කනනු ැලේ   

 

3  විලශේෂ ලරේණියේෙ  උසස රීරීම සහ සරපනය ෙ යුරු සුදුසුකම් 

 

I. විශව විදැ ප්රතිඳදන ලක ිෂෂන් සාව විසින් පිවෙලගන ඇති විශව විදැෙරීන් ලහෝ උඳධි ප්රදනෙ රීරීලම් 

ආෙත්නෙක් ල වශලෙන් විශව විදැ ප්රතිඳදන ලක ිෂෂන් සාව විසින් පිවෙලගන ඇති ආෙත්නෙරීන් ලහෝ පිපානමනු 

ැබන නජ් ඳපාඳැනෙ  කළමනකනණ  නජ් ප්රතිඳත්ති  මනව සම්ඳත් කළමනනණෙ  ආ්ථිකක විදව  සාංව්ථධන 

ආ්ථිකක විදව  සමජ් සාංව්ථධනෙ  නිය,ෙ  මුැ කළමනකනණෙ  වඳිති සළසුම්කනණෙ හ කළමනකනණෙ  

ලත් නරුරු ත්ක් ලෂණෙ ෙන විෂෙ ක් ලලෂේත්රෙන්ලගන් ලහෝ ්රී ැාංක ඳපාඳැන ලසේවලඅ නිැධරීන්  ඳවලනන බවිවිධ 

කළමනකනණ ක්ථොනෙ ඉටු රීරීම පිණියේස අවශ දනුම හ කුසැත්වෙ ැබ ගනීම සහ ලෙෝග ෙයි ්රී ැාංක 

ඳපාඳැන ලසේව විෂෙ ාන අමත්ාංශලඅ ලේකම්වනෙලි නි්ථල ශෙ මත් නජ් ලසේව ලක ිෂෂන් සාව විසින් අනුමත් 

කනනු ැබන ලවනත් විෂෙ ක් ලලෂේත්රෙන් අත්පාන් ලහෝ අවම වශලෙන් කක් ල විෂෙ ක් ලලෂේත්රෙක  අදැව ඳශාත් උඳධිෙක් ල 

ැබ තිී ම  

 

II. උසස රීරීලම් දින  ලසේවලඅ ඳළමුවන (I) ලරේණියේලඅ වසන ඳහ (05) ක සක්රීෙ හ සරුටුදෙක ලසේව කැෙක් ල සම්ර්්ථණ 

කන තිී ම හ ඳළමු ලරේණියේෙ  (I)  උසස රීරීලමන් ඳසු වටු  ව්ථධක ඳහ (05) ක් ල උඳෙ ලගන තිී ම 

 

 

 දුනකත්න      ෆක් ලස             ඊ-ලම්ේ    ලවේ අඩවිෙ   

த ொலைபபசி       011-269611-13             த ொலைநகல்    011-2695279                         ின்னஞ்சல்  information@pubad.gov.lk  இலைத் ளம்       www.pubad.gov.lk 

Telephone          011-2166000  Fax             E-mail      Website       

 
 

මලි අාංකෙ        ඔලේ අාංකෙ     දිනෙ 
எனது இை       76/1/15/විලශේෂ X  ලවළුම          உது இை                   ிக         2019.03.13  
My No                            Your No    Date 

 

රපජ්ය ලංිපාිපකස ලංහප ලංආිදප ලං ළ සප රණ ලංඅ පත්යපා ි 

அசொங்க நிர்வொக ற்றும் அனர்த்  முகொலத்துவ அலச்சு 

Ministry of Public Administration and Disaster Management 

 
 

ලධදහ ක ලංචතුරරි  ලංව  ළ  ලං07  ලංශ්රි ලංකා පෙ. 
சு ந் ி சதுக்கம், தகொழும்பு 07 இைங்லக. 

Independence Square, Colombo 07, Sri Lanka. 
 



 

 

III. උසස රීරීලම් දින  ලසේවලඅ වසන දහ අ  (18) ක  ලන අඩු සක්රීෙ ලසේව කැෙක් ල සම්ර්්ථණ කන තිී ම 
 

IV. අනුමත් ක්ථෙසධන ඇගයීම් ඳටිඳටිෙ අනුව උසස රීරීලම් දින  ර්්ථවසන්න වසන  ඳහ (05) රුළ ව්ථෂික ක්ථෙ 

සධනෙ සරුටුදෙක ලහෝ ඉහළ මට් මක ඳවය,ම 

 

V. උසස රීරීලම් දින  ර්්ථවසන්නත්ම වසන ඳහ (05) රුළ සරුටුදෙක ලසේව කැෙක් ල තිී ම හ විනෙනුකූැ දඬුවමක  

ැක් ල ලන වී තිී ම 

 

VI. 3 වන ක්ථෙක් ලෂමත් කඩඉම් ඳරීක් ලෂණෙ නිෙිෂත් දින  සම්ර්්ථණ කන තිී ම 

 

4  උසස රීරීලම් ක්රමෙ 
 

4 1 ලසේව වවසාව  අාංක 2095/48 හ 2018.11.02 දිනතිව කනන ැද 5 වන සාංලශෝධනෙ ඳපාදි 13.3 (ආ) 

ලේදෙ  අනුව නජ් ලසේව ලක ිෂෂන් සාලප අනුමතිෙ මත් ලජ්ෂාත්වෙ මත් ඳදනම්ව උසසවීම් සිදු කනන 

බවින්  නජ් ලසේව ලක ිෂෂන් සාව විසින් ඳත් කනනු ැබන සමිකකයින් තිලදලනකුලගන් සමන්විත් 

සම්මු ඳරීක් ලෂණ මණ්ඩැෙක් ල මඟින් කනනු ැබන සම්මු ඳරීක් ලෂණෙරීන් ඳසුව  ලජ්ෂාත්ව මත් විලශේෂ 

ලරේණියේෙ  ඳත් රීරීම සහ වන නි්ථල ශෙන් ඉදිපාඳත් කනන අත්න  ඒ සහ 2018.07.01 දින  ඳවත්න 

රපන ඳඩු සාංව හ රපන ඳඩු ප්රමණලෙන් 25%  ක ප්රමණෙක් ල ෙන ලදලක් ල කකරුව වශලෙන් ගලනන 

අෙදුම්කරුවන් සාංවක් ල සම්මු ඳරීක් ලෂණෙ  ාජ්නෙ කනනු ැලේ  

 

4 2 ්රී ැාං ඳ ලසේ  I ලරේණියේලඅ ලජ්ෂාත් ලේනලඅ අනුපිවෙලවැ අනුව නිැධනෙන් විලශේෂ ලරේණියේලඅ ඳවතින 

රපන ඳඩුවැ  උසස රීරීම සිදු කනනු ැබන අත්න 2018.07.01 දින  අදැ විලශේෂ ලරේණියේලඅ ලජ්ෂාත් 

ලේනෙ  කම දින  උසස වීම  සුදුසුකම් ැබූ නිැධරීන් උසස වීම  ලඳන ඳවති ලජ්ෂාත් අනුපිවෙලවය න් 

සකලසේ  

 

5  2018.07.01 දින  ඳවත්න රපන ඳඩු සහ උසසවීම් කනනු ැබන බවින් කදින  සුදුසුකම් ැබන නිැධපාන් ත්ම විසින් 

ලම් සමඟ වන ආකිතිෙ  අනුව සම්ර්්ථණ කනන ැද අෙදුම්ඳත් අමත්ාංශ ලේකම්වරුන්  ප්රධන ලේකම්වරුන්  දිසත්රික් ල 

ලේකම්වරුන්  ලදඳ්ථත්ලම්න්රු ප්රධනීන් මඟින් ම ලවත් 2019.03.29  දින  ලඳන ැලබන ලසේ කවිෙ යුරුෙ  කදින  ඳසුව කවන 

අෙදුම්ඳත් රීසිදු ලහේරුවක් ල මත් ානගනු ලන ැබන අත්න සලද සව හ අසම්ර්්ථණව කවන අෙදුම්ඳත් ප්රතික් ලලෂේඳ කනනු ැලේ  

 

6  ඉහත් සහන් මූය ක සුදුසුකම් සරපන ඇත්නම් ඳමණක් ල  අෙදුම්ඳත් ඉදිපාඳත් රීරීම  ක යුරු කනන ලැස අදළ නිැධරීන් 

දනුවත් කනන ලමන් දන්ව සිටින අත්න  දන  විරම ලගන සිටිලඅ වුවද  ඉහත් ඳපාදි උසසවීම ැී ම  සුදුසුකම් ැබන දින ලත්ක් ල 

ලහෝ කදින  ඳසු දිනෙක් ල ලත්ක් ල ලසේවලඅ ලෙදී සිටි සහ උසස වීම  ඉහත් 03 ලේදලඅ සහන් සුදුසුකම් සරපන ඇති  ලඳන උසසවීම් 

අවසාලපදී සම්මු ඳරීක් ලෂණෙ  ලඳනී සිටි නමුත් උසස වීම් ලන ැද ලහෝ ඉේලුම් රීරීම  ලන හරී ව නිැධරීන් හ  උසස වීම් 

සහ ඉේලුම් කළ හරීෙ  

 

7  ලම් සම්බන්ධලෙන් අදළ නිැධරීන් දනුවත් කනන්ලන් නම් මනවි  

 

 

          

ලේ ලේ  නත්නසිපා  

ලේකම්  

නජ් ඳපාඳැන හ ආඳද  

කළමනකනණ අමත්ාංශෙ 

 



 

 1 

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  ෂ යුතුය. 

1. 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    5.2 ලං ලං ලංනාගභ ලං: ලං 

6. 6.1 ලං ලං ලංතනතුර 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 ලංසරේණිෙඋ ලං / ලං I ඳන්තිෙඋ ලංඋ  වීප ලංලිිණසේ ලං  ති  ලං ළ ලංිණඋඳත ලං10.3 ලංව සෙන් ලංදා  ලං ර ලංඇමිණිෙ ලං

යුතුෙ.) 
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 2 

11. I සරේණිෙඋ උවව් වීකෙන් පසු කවේලකේ කනොසිටි  ා සීොලන් වශ විනයානුකූ දඩුලම් ැබීෙ ෙත 

කවේලා  ාය අඩුවීම් - ලං 

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 

 

ස ේව ලං කෙ ලංදඩුවන ලං

දින ලංගණන 

සිඋ දක්

ව 

දවු: භ  දින 

i ආෙතන ලං ාග්ර සේ‹ V:2.5.4      

ii ආෙතන ලං ාග්ර සේ‹ XII:16      

iii  ළභන රණ ලංස ේව ලංචක්රසඛ  ලං

දා  10 

     

iv  ළභන රණ ලංස ේව ලංචක්රසඛ  ලං

දා  33 

     

v ආෙතන ලං ාග්ර සේXII:36      

vi සවනත් ලංවටුප් ලංරහිත ලංනිවඩු      

ස ේව ලං කෙ ලංදඩුවන ලං පපූර්ණ ලංදින ලංගණන    

(නිවඩු ලං දනුභත ලං ළ ලංලිිණ ලං වක ලං   ති  ලං ළ ලං ිණඋඳත් ලං 11.1.i, 11.1.ii, 11.1.iii ආදී ලංව සෙන් ලං

 රුණඋ ලංදළව ලංදා  ලං ර ලංඇමිණිෙ ලංයුතුෙ.) 

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 ලංිණඋඳත් ලං11.2.i, 11.2.ii ලංආදී ලංව සෙන් ලං රුණඋ ලංදදළව ලංදා  ලං

 ර ලංඇමිණිෙ ලංයුතුෙ.) 

 

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

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

12. 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 ලංසුදුසු ප ලංකඵන ලං දිනඋ ලංපූර්ව න්න ලංව ර ලං 05 ලංතුළ ලංවටුප් ලංවර්ධ  ලංකඵ ලං සනොභති ලං

නප ලංවටුප් ලංවර්ධ  ලං05 ලංකඵන ලංදින ලංසතක් ලංඋ   ලංවීභඋ ලංසුදුසු ප ලංකඵන ලංදිනෙ ලංනවත ලංගණනෙ ලං

 ළ ලංයුතුෙ. ලංඒ ලංදනුව ලංසුදුසු ප ලංකඵන ලංදිනෙ** ලං: ලං..................... 

**(වටුප් ලං වර්ධ  ලං ඳත්රි  ලං ඳස ේ(05) ලං   ති  ලං  ළ ලං ිණඋඳත් ලං 12.1 ලං සිඋ ලං 12.5 ලං දක්ව ලං දා  ලං  ර ලං

දමුණන්න) 

 

13. 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 ලංකක් ලංවී ලංසනොභත. ලං (සදඳර්තසපන්තු ලංප්රධනිෙ ලංවිසින් ලංසප ලංඵව ලංලිිතත ලංප්ර  ෙ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   ලංවීභඋ ලංසුදුසු ප ලංකඵන ලංදිනෙ ලං12.2 ලං  ලං13.2 ලංදනුව ලං ාස ජධනෙ ලංසේ ලංනප ලංනව ලං ාස ජධිත ලං

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

 

14. 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 ලංයුතුෙ. ලංදදක ලං ර්ෙ ලං ධන ලංවර්ත ලං 05 ලංහි ලං  ති  ලං ක ලංිණඋඳත් ලංඇමිණිෙ ලංයුතුෙ. ලං

 ර්ෙ ලං  ධන ලං වර්තසේ ලං දව න ලං ඇගයුසභහි ලං වි ඛඳ ලංනිර්සද්  ලං එ  උ ලං වඩ ලං දක්ව ලංඇති 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 
දනු ලංදා ෙ 

15.2 ලං 
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   ති ෙ ලං    ලං වි තරත්භ  ලං ප්රතිපක ලං  උ සනහි ලං   ති  ලං  ළ ලං

ිණඋඳත් ලංඇමිණිෙ ලංයුතුෙ.) 

 

16. උ   ලං වීභඋ ලං සුදුසු ප ලං කඵන ලං දිනඋ ලං ස ේවසේ ලං ව ර ලං ද දඋ ලං (18) ලං  උ ලං සනොදඩු ලං  ක්රීෙ ලං ස ේව ලං  කෙක් ලං

 පපූර්ණ ලං ර ලංඇත. ලං/ ලංනත.* 

17. තුන්වන ලං ර්ෙක්ෂභත ලං ඩඉප ලංඳරීක්ෂණෙ 

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

17.2  පපූර්ණ ලං ළ ලංදිනෙ       : …………………………... 

 

(17.2 ව සෙන් ලංදා  ලං ර ලං රීෙ ලංප්රවර්ධන ලංභ්ටඋභ ලං I ඳඨභකව ලං ර්ථ  ලංසක  ලං පපූර්ණ ලං රන ලංකද ලං

ඵවඋ ලංවන ලං  ති  ලංඳත්රසේ ලං  ති  ලං ළ ලංිණඋඳතක් ලංදමුණන්න) 

 

ඉ ත ලංදා  ලං01 ලංසිඋ ලං17 සතක් 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. නිකධපාෙ ලංඉ ත ලං  න් ලං ර ලංඇති ලංසිෙළු ලං රුණු ලංනිවරදිෙ. 

2. දා  ලං11,12 ලං  ලං13 ලංඋ ලංදළ ලං රුණු ලංසගොනුව ලංදනුව ලං   ලංඵකන ලංකදී. ලං  න් ලං ර ලංඇති ලං රුණු ලංනිවරදි 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. 

3. නිකධපාෙඋ ලංඑසරහිව ලංවිනෙ ලං උයුතු ලංආරපබ ලංරීරීභඋ ලං උයුතු ලං රමින් ලංස ජ ලංවිනය පරීක්ණ සිදු කලමින් 

පලතියි / කනොපලතියි * 

 

3.1 ඉ ත ලංිණළිතුර ලං“ඳවතිි” ලංනප ලංවරද ලං ළ ලංදිනෙ ලං: 

3.2 විනෙ ලංඵකධපාෙ ලංවිසින් ලංසචජදන ලංඳත්රෙ ලංනිකුත් ලං ළ ලංදිනෙ ලං: 

 

4. ........................................ 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 ලංඋ   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.* 

5. 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 2018.07.01 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.................................     ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං.................................. 

සඛ ප, 

.......................... ලංදභතා ෙ 

 ලංනික ලංමුද්රව 




