රාජ්ය පරිපරාන

, ස්වදේශ පකටයුතු, රළාත් පසභා පහා පරළාත් පරාන

 පඅමාත්යාාංශය

பொது ிருவொக, உள்ொட்டலுவல்கள், நொகொண சப௧ள் நற்றும் உள்ளூரொட்சி அபநச்சு
Ministry of Public Administration, Home Affairs, Provincial Councils and Local Government
මගේ අංකය

76/1/15/විගේ XII ගලළුම

எது இல

My No

ඔගේ අංකය

දිනය

உநது இல

திகதி

Your No

Date

2020.01.06

අමාත්ාාංශ ලේකම්වරුන්
ඳළාත්කසභාකප්රධානකම්වරුන්
දිස්ත්රික් ලකම්වරුන්
ශ්රීකකාංවාකඳපාඳාකනකමස්නමි කI මේණියේමනකලධකධාන් කශේම ශකමේණියේිඋකසසස්කරීන්ම
අාංවක 1842/2ක හාක 2013.12.23ක දිනැතික අතික ශේම ශක ගැසට්ක ඳත්රමි

ක ප්රවාශ ලේිඋක ඳත්ක වනු ක කැු ක ශ්රීක කාංවාක

ඳපාඳාකනක මස්නාක නනස්ාාක සාං්රහිඋක අාංව 2086/22ක හාක 2018.08.30ක දිනැතිනක සහක අාංවක 2095/48ක හාක 2018.11.02ක
දිනැතිනකවනනකකදක3කනනකහාක5කනනකසාංමශ ලේෝධනි

කශේධිශේධානකඅු නක2019.07.01කදිනඋකශේම ශකමේණියේමනකඅු මත්ක

ත්නතු්කසාංඛ්ාමපකඳනත්නාකරපනපාඳා පකරවනම මකසහාකදුදුදුවරුකකැ නකලධකධාන්
මස්නාකමවොමිශ

මග

කඅිදුරුඳත්කවැම මඋකනාක

කසභාමපකඅු මැතිිකකැබීකඇත්.

ඒකඅු නකශ්රීකකාංවාකඳපාඳාකනකමස්නමනකශේම ශකමේණියේමනක2019.07.01කදිනඋකඳනත්නාකරපනපාඳා පක31කක් ලකරවනම මක

2.

සහාක අිදුරුඳත්ක වැනාක දුදුදුවරුකත්ක ලධකධාන් ක අත්පා
39 මදමනකුකසරුමුඛ්කඳන්ක් ලශණිඋකවැම මඋකමමයි

ක මෂ්ඨතාත්ාක ම්ඛ්නමනක අු රවවෙමනළක අු නක ලධකධාන් ක

කවඋයුතුකවනු කකැමේ.ක

ශේම ශකමේණියේිඋකසසස්කරීන්මකසහාකසරපනාය ිකයුතුකදුදුදුවරු

3.

I.

ශේ නකශේදාකකප්රතිඳාදනකමවොමිශ
රීන්මරුක ආිත්නික් ලක නශ ලේමි
ආිත්නිරී

කසභානකශේින

කරවවෙමගනකඇතිකශේ නකශේදාකිරී

ක ශේ නක ශේදාකක ප්රතිඳාදනක මවොමිශ

කමහෝකසඳාධිකප්රදානික

ක සභානක ශේින

ක රවවෙමගනක ඇතික

ක මහෝක රවපානමු ක කබනක නාක ඳපාඳාකනි ක වළමනාවනණ ක නාක ප්රතිඳත්ති ක මානනක

සරුඳත්ක වළමනානණි ක ආර්ථිවක ශේදාන ක සාංනර්ධනක ආර්ථිවක ශේදාන ක සමාක සාංනර්ධනි ක ලධය,ි ක මුකක
වළමනාවනණි ක නාඳිතික සැළදුරුවනණික හාක වළමනාවනණි ක මත්ොනතු්ක ත්ාක් ලශණික ිනක ශේශික
ක් ලමෂ්ඨතත්රි

මග

ක මහෝක ශ්රීක කාංවාක ඳපාඳාකනක මස්නමනක ලධකධාන්

උක ඳැනමනනක බහුශේධක වළමනාවනණක

වාර්ිභානිකඉටුකරීන්මකරවණියේසකඅනශ ලේකදැු මකහාකකුසකත්ානිකකබාකගැීමමකසහාකමිෝගකිැයිකශ්රීකකාංවාක
ඳපාඳාකනක මස්නාක ශේශික භානක අමාත්ාාංශ ලේමනක ම්වරුනනිාමික ලධර්ම ශ ලේික මත්ක නාක මස්නාක මවොමිශ
සභානක ශේින

ක අු මත්ක වනු ක කබනක මනනත්ක ශේශික ක් ලමෂ්ඨතත්රි

ක අත්පා ක මහෝක අනමක නශ ලේමි

ක

ක එක් ලක ශේශික

ක් ලමෂ්ඨතත්රිවඋකඅදාකනකඳ ාාත්කසඳාධිික් ලකකබාකතිබීම.

II.

සසස්ක රීන්මරුක දිනඋක මස්නමනක ඳළමුනනක (I) මේණියේමනක නසනක ඳහක 05)ක වක සක්රීික හාක සතුටුදාිවක මස්නාක
වාකික් ලක සරුපූර්ණක වනක තිබීමක හාක ඳළමුක මේණියේිඋක (I)

සසස්ක රීන්මම

ක ඳදුක නැටුපාක නර්ධවක ඳහක 05)ක ක් ලක

සඳිාකමගනකතිබීම.
III.

සසස්කරීන්මරුකදිනඋකමස්නමනකනසනකදහකඅඋක(18)කවඋකමනොඅ පකසක්රීිකමස්නාකවාකික් ලකසරුපූර්ණකවනකතිබීම.

දුරකතන
பதொபலபசி

සෆක්වහ
011-2696211-13
011-2166000

பதொபலகல்

Telephone
Fax
ගලේ අඩවිය/ பவப்தளம் /Website: www.pubad.gov.lk

ඊ-ගේල්
011-2695279

நின்ஞ்சல்

E-mail

information@pubad.gov.lk

ලිපිනය

නිදශවහ චතුරශ්රය, ගකොෂඔ 07, ශ්රි ංකළ.

முகவொி

சுதந்திரச் சதுக்கம் பகொழும்பு 07 இலங்பக.

Address

Independence Square, Colombo 07, Sri Lanka.

IV.

අු මත්කවාර්ිසාධනකඇගයීරුකඳටිඳාටිිකඅු නකසසස්කරීන්මරුකදිනඋකපූර්නාස

නකනසනකකඳහක(05)කතුළක

නාර්ෂිවකවාර්ිකසාධනිකසතුටුදාිවකමහෝකඉහළකමට්උමවකඳැනය,ම.
V.

සසස්කරීන්මරුකදිනඋකපූර්නාස

නත්මකනසනකඳහක(05)කතුළකසතුටුදාිවකමස්නාකවාකික් ලකතිබීමකහාක

ශේනිාු කූකකදඬුනමවඋකකක් ලකමනොම කතිබීම.
VI.

4.

3කනනකවාර්ික් ලශමත්ාකවඩඉරුකඳන්ක් ලශණිකලධිමිත්කදිනඋකසරුපූර්ණකවනකතිබීම මහෝකලධදහස්කවනකතිබීම.
සසස්කරීන්මරුකක්රමි
4.1

මස්නාකනනස්ාානඋකඅාංවක2095/48කහාක2018.11.02කදිනැතිනකවනනකකදක5 නනකසාංමශ ලේෝධනිකඳපාදික13.3ක
ආ)කමේදිඋකඅු නකනාකමස්නාකමවොමිශ

කසභාමපකඅු මැතිිකමත්කමෂ්ඨතාත්ානිකමත්කඳදනරුනක

සසස්ම රුක ිනදුක වනනක බැශේ

ක නාක මස්නාක මවොමිශ

සාමාජිවයි

ක සම

ක තිමදමනකුමග

ක සභානක ශේින

ක ඳත්ක වනු ක කබනක

ශේත්ක සරුමුඛ්ක ඳන්ක් ලශණක මණ්ඩකික් ලක මඟි ක වනු ක කබනක

සරුමුඛ්ක ඳන්ක් ලශණිරී ක ඳදුන ක මෂ්ඨතාත්ානක මත්ක ශේම ශක මේණියේිඋක ඳත්ක රීන්මක සහාක නනක
ලධර්ම ශ ලේි

ක ඉදිපාඳත්ක වනනක අත්න ක ඒක සහාක 2019.07.01ක දිනඋක ඳනත්නාක රපනපාඳා පක සාංඛ්ානක හාක

රපනපාඳා පක ප්රමාණමි
අිදුරුව්න

4.2

ක 25%ක වක ප්රමාණික් ලක ිනක මදමක් ලක එවතුනක නශ ලේමි

ක ගැමනනක

කසාංඛ්ානක් ලකසරුමුඛ්කඳන්ක් ලශණිඋකභානිකවනු කකැමේ.

ශ්රීකකාං.ඳ.මස්.කI මේණියේමනකමෂ්ඨතාත්ාකම්ඛ්නමනකඅු රවවෙමනකකඅු නකලධකධනි

කශේම ශකමේණියේමනක

ඳනතිනක රපනපාඳා පනකඋක සසස්ක රීන්මක ිනදුක වනු ක කබනක අත්නක 2019.07.01ක දිනඋක අදාකක ශේම ශක
මේණියේමනක මෂ්ඨතාත්ාක ම්ඛ්නි ක එමක දිනඋක සසස්ක ම මඋක දුදුදුවරුක කැ නක ලධකධාන්
මඳනකඳැනතිකමෂ්ඨතාත්ාකඅු රවවෙමනය 

5.
ලධකධාපා

ක සසස්ක ම මඋක

කසැවමස්.

2019.07.01ක දිනඋක ඳනත්නාක රපනපාඳා පක සහාක සසස්ම රුක වනු ක කබනක බැශේ

ක එදිනඋක දුදුදුවරු කබනක

ක ත්මාක ශේින ක මරුක සමඟක නනක ආවිතිිඋක අු නක සරුපූර්ණක වනනක කදක අිදුරුඳත්ක අමාත්ාාංශ ලේක

ම්වරුන්

කප්රධානකම්වරුන්

කදිස්ත්රික් ලකම්වරුන්

කමදඳාර්ත්මරු

තුකප්රධාීම

කමඟි

කමාකමනත්ක2020.01.27ක

දිනඋක මඳනක කැමබනක මස්ක එශේික යුතුි.ක එදිනඋක ඳදුනක එනනක අිදුරුඳත්ක රීිනදුක මේතුනක් ලක මත්ක භානගු ක මනොකබනක
අත්නකසමදොස්නකහාකඅසරුපූර්ණනකඑනනකඅිදුරුඳත්කප්රතික් ලමෂ්ඨතඳකවනු කකැමේ.

6.

ඉහත්ක සහ

ක මූය වක දුදුදුවරුක සරපනාක ඇත්නරුක ඳමණක් ල ක අිදුරුඳත්ක ඉදිපාඳත්ක රීන්මඋක වඋයුතුක වනනක

මකසක අදාළක ලධකධාන් ක දැු නත්ක වනනක මම ක ද

නාක ිනටිනක අත්න ක දැනඋක ශේශ්රාමක මගනක ිනටිමනක වදනද ක ඉහත්ක ඳපාදික

සසස්ම මකකැබීමඋකදුදුදුවරුකකබනකදිනකමත්ක් ලකමහෝකඑදිනඋකඳදුකදිනික් ලකමත්ක් ලකමස්නමනකමිදීකිනටිකසහකසසස්කම මඋක
ඉහත්ක 03 මේදමනක සහ

ක දුදුදුවරුක සරපනාක ඇති ක මඳනක සසස්ම රුක අනස්ාාමපදීක සරුමුඛ්ක ඳන්ක් ලශණිඋක මඳීමක ිනටික

නමුත්කසසස්කම රුකමනොකදකමහෝකඉ්ලුරුකරීන්මඋකමනොහැරීකවූකලධකධාන්

7.

මරුකසරුබ

ධමි

කඅදාළකලධකධාන්

කදැු නත්කවන

ම

කහඋකසසස්කම රුකසහාකඉ්ලුරුකවළකහැරීි.

කනරුකමැනශේ.

එස්.කමහට්ටිආනච්චික
ම්වරු
නාකඳපාඳාකන, ස්නම ශ ලේකවඋයුතු,
ඳළාත්කසභාකහාකඳළාත්කඳාකනකඅමාත්ාාංශ 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 2019.07.01 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
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