රළකමවයලළ කපෂළත්කවභළකශළකපෂළත්කපළ කඅමළත්ළාංය

அரச சசவைகள், நாகாண சவ௧ள் நற்றும் உள்ளூராட்சி அவநச்சு
Ministry of Public Services, Provincial Councils and Local Government
ලධ ශවහකාතුරරය කමවොෂඹක07 කශ්රීකාංවළල.

சுதந்திர சதுக்கம், ககாழும்பு 07, இலங்வக.
Independence Square, Colombo 07, Sri Lanka.

මමේකඅාංවය
எது இல

76/1/15/ශේමයකXVI මලළුමක(2021/07/01)

My No

ඔමේකඅාංවය

දි ය

உநது இல

திகதி

Your No

Date

2021.07.26

අමළත්ළාංකම්වරුල්
පෂළත්කවභළකප්රධාළ කම්වරුල්
මවොමි කවභළකම්වරුල්
දිවහත්රික් ලකම්වරුල්

ශ්රීකාංවළකපපාපළ කමවයලමය කI මරයණියේමනකලධධාළන් කශේමයකමරයණියේයඋකඋවවහකරීන්ම
අාංවක1842/2කශළක2013.12.23කදි ෆතිකඅතිකශේමයකගෆවට්කපත්රමය කප්රවළයඋකපත්කවරු කෆු කශ්රීකාංවළකපපාපළ ක
මවයලළකලලවහාළකවාං්රශයඋකඅාංවක2086/22කශළක2018.08.30කදි ෆතිලකවශකඅාංවක2095/48කශළක2018.11.02කදි ෆතිලකවර ක ක
3ක ල ක ශළක 5ක ල ක වාංමෝධා ය

ක ශේධිශේධාළ ක අු ලක 2021.07.01ක දි උක ශ්රීක ාංවළක පපාපළ ක මවයලමනක ශේමයක මරයණියේමනක

අු මත්කත් තු්කවාංඛ්ළමපකපලත් ළකරපරපාපළ පකරවරම මකවාශළකදුදුදුවරුකෆ නකලධධාළන් මග කඅයදුරුපත්කවෆාම මඋකරළක
මවයලළකමවොමි කවභළමපකඅු මෆතියකෆබීකඇත්.
2.

ඒක අු ලක ඉශත්ක පපාදික ෆ උක පලත් ළක රපරපාපළ පක 31ක් ලක රවරම මක වාශළක අයදුරුපත්ක වෆාලළ,ක දුදුදුවරුත්ක ලධධාළන් ක

අත්පා කමහාත්ළකම්ඛ් මනකඅු රවවෙමලෂකඅු ල,කරපරපාපළ පකප්රමළයමය ක25%කවකප්රමළයයක් ලක කව ත්ලකලධධාළන් ක39
ම ම කුකවරුමුඛ්කපන්ක් ලයයඋකවෆාම මඋකමමයි කවඋයුතුකවරු කෆමේ.ක
3.

ශේමයකමරයණියේයඋකඋවවහකරීන්මකවාශළකවරපරළය යකයුතුකදුදුදුවරු
I. ශේහලක ශේ ළක ප්රතිපළ

ක මවොමි ක වභළලක ශේින ක රවවෙමග ක ඇතික ශේහලක ශේ ළයරී ක මශෝක උපළධික ප්ර ළ යක

රීන්මරුකආයත් යක් ලකලමය කශේහලකශේ ළකප්රතිපළ

කමවොමි කවභළලකශේින කරවවෙමග කඇතිකආයත් යරී ක

මශෝක රවපා මු ක බ ක රළක පපාපළ ය ක වෂම ළවරය ක රළක ප්රතිපත්ති ක මළ ලක වරුපත්ක වෂම ළරයය ක
ආර්ථිවක ශේ ළල ක වාංලර්ධා ක ආර්ථිවක ශේ ළල ක වමළක වාංලර්ධා ය ක ලධය,ය ක මුක වෂම ළවරයය ක ලළපිතික
වෆෂදුරුවරයයක ශළක වෂම ළවරයය ක මත්ොරතු්ක ත්ළක් ලයයක ය ක ශේයක ක් ලමයත්රය මග ක මශෝක ශ්රීක ාංවළක
පපාපළ ක මවයලමනක ලධධාළන් උක පෆලමර ක බහුශේධාක වෂම ළවරයක වළර්යභළරයක ඉටුක රීන්මක රවණියේවක අලක
ෆු මකශළකකුවත්ළලයකබළකගෆනීමකවාශළකමයෝගකයෆයිකශ්රීකාංවළකපපාපළ කමවයලළකශේයකභළරකඅමළත්ළාංමනක
ම්වරුලරයළමේකලධර්මේයක මත්ක රළකමවයලළකමවොමි ක වභළලකශේින කඅු මත්කවරු ක බ කමල ත්කශේයක
ක් ලමයත්රය කඅත්පා කමශෝකඅලමකලමය කකක් ලකශේයකක් ලමයත්රයවඋකඅ ළලකපහාළත්කඋපළධියක් ලකබළකතිබීම.
II. උවවහකරීන්මරුකදි උකමවයලමනකපෂමුල ක(I)කමරයණියේමනකලවරකපශක(05)කවකවක්රීයකශළකවතුටු ළයවකමවයලළකවළයක් ලක

වරුපූර්යකවරකතිබීමක ශළකපෂමුකමරයණියේයඋක(I)කකඋවවහක රීන්මම කපදුක ලෆටුපාක ලර්ධාවකපශක(05)කක් ලකඋපයළකමග ක
තිබීම.

දුරවත්
கதாவலசசி

Telephone

සෆක් ලවහ
011-2696211-13
011-2166000

கதாவலகல்

Fax

ඊ-මරු්
011-2695279

நின்ஞ்சல்

E-mail

මලේකඅඩශේය
info@pubad.gov.lk

கைப்தளம்

Website

www.pubad.gov.lk

III.

උවවහකරීන්මරුකදි උකමවයලමනකලවරක ශකඅඋක(18)කවඋකම ොඅ පකවක්රීයකමවයලළකවළයක් ලකවරුපූර්යකවරක
තිබීම.

IV.

අු මත්කවළර්යවළධා කඇගයීරුකපටිපළටියකඅු ලකඋවවහකරීන්මරුකදි උකපූර්ලළව

කලවරකපශක(05)කතුෂක

ලළර්ෂිවකවළර්යකවළධා යකවතුටු ළයවකමශෝකඉශෂකමට්උමවකපෆලය,ම.
V.

රළකමවයලළකමවොමි කවභළකාක්රම්ඛ්කඅාංවක:ක01/2020ක කවාශ කශේධිශේධාළ ය කඋකඅු ලකශේ යළු ූලක
ඬුලරුකබළකම ොමෆතිකම ම.

VI.

4.

3කල කවළර්යක් ලමත්ළකවඩඉරුකපන්ක් ලයයකලධයමිත්කදි උකවරුපූර්යකවරකතිබීම මශෝකලධ ශවහකවරකතිබීම.

උවවහකරීන්මරුකක්රමය
4.1

මවයලළකලලවහාළලඋකඅාංවක2095/48කශළක2018.11.02කදි ෆතිලකවර ක ක 5 ල කවාංමෝධා යකපපාදික13.3ක
(ආ)ක මේ යඋක අු ලක රළක මවයලළක මවොමි ක වභළමපක අු මෆතියක මත්ක මහාත්ළලයක මත්ක ප
උවවහම රුක ිනදුක වර ක බෆශේ

රුලක

ක රළක මවයලළක මවොමි ක වභළලක ශේින ක පත්ක වරු ක බ ක වළමළිකවයි ක

තිම ම කුමග කවම ශේත්කවරුමුඛ්කපන්ක් ලයකමණ්ඩයක් ලකමඟි කවරු කබ කවරුමුඛ්කපන්ක් ලයයරී ක
පදුල කමහාත්ළලකමත්කශේමයකමරයණියේයඋකපත්කරීන්මකවාශළකල කලධර්මේය කඉදිපාපත්කවර කඅත්ර කඒක
වාශළක 2021.07.01ක දි උක පලත් ළක රපරපාපළ පක වාංඛ්ළලක ශළක රපරපාපළ පක ප්රමළයමය ක 25%ක වක ප්රමළයයක් ලක
ය කම මක් ලකකවතුලකලමය කගෆම

කඅයදුරුව්ල කවාංඛ්ළලක් ලකවරුමුඛ්කපන්ක් ලයයඋකභළ කවරු ක

ෆමේ.
4.2

ශ්රීක ාං.ප.මවය.ක I මරයණියේමනක මහාත්ළක ම්ඛ් මනක අු රවවෙමලක අු ලක ලධධාරය ක ශේමයක මරයණියේමනක
පලති කරපරපාපළ පලඋකඋවවහක රීන්මකිනදුකවරු කබ කඅත්රක2021.07.01කදි උකඅ ළකශේමයකමරයණියේමනක
මහාත්ළක ම්ඛ් ය ක කමක දි උක උවවහක ම මඋක දුදුදුවරුක ෆ නක ලධධාළන් ක උවවහක ම මඋක මපරක පෆලතික
මහාත්ළකඅු රවවෙමලය  කවෆවමවය.

5.

2021.07.01කදි උකපලත් ළක රපරපාපළ පක වාශළකඋවවහම රුකවරු ක බ කබෆශේ ක කදි උකදුදුදුවරු බ කලධධාළපා ක

ත්මළක ශේින ක මරුක වමඟක ල ක ආවිතියඋක අු ලක වරුපූර්යක වර ක  ක අයදුරුපත්ක අමළත්ළාංක ම්වරුල්
ම්වරුල්

ක දිවහත්රික් ලක ම්වරුල්

ක ප්රධාළ ක

ක ම පළර්ත්මරු තුක ප්රධාළනී ක මඟි ක මළක මලත්ක 2021.08.06ක දි උක මශෝක ඊඋක මපරක

ෆමබ ක මවයක කශේයක යුතුය.ක කදි උක පදුලක කල ක අයදුරුපත්ක රීිනදුක මශයතුලක් ලක මත්ක භළරගු ක ම ොබ ක අත්රක වම ොවහලක ශළක
අවරුපූර්යලකකල කඅයදුරුපත්කප්රතික් ලමයපකවරු කෆමේ.
6.

ඉශත්කවාශ කමූය වකදුදුදුවරුකවරපරළකඇත් රුකපමයක් ල කඅයදුරුපත්කඉදිපාපත්කරීන්මඋකවඋයුතුකවර කමවකඅ ළෂක

ලධධාළන් ක ෆු ලත්ක වර ක මම ක

ලළක ිනටි ක අත්ර ක ෆ උක ශේරළමක මග ක ිනටිමනක වල ක ඉශත්ක පපාදික උවවහම මක ෆබීමඋක

දුදුදුවරුකබ කදි කමත්ක් ලකමශෝකකදි උකපදුකදි යක් ලකමත්ක් ලකමවයලමනකමයදීකිනටිකවශකඋවවහක ම මඋකඉශත්ක03කමේ මනකවාශ ක
දුදුදුවරුකවරපරළකඇති කමපරකඋවවහම රුකඅලවහාළමපදීකවරුමුඛ්කපන්ක් ලයයඋකමපනීකිනටික මුත්කඋවවහකම රුකම ො කමශෝකඉ්ලුරුක
රීන්මඋකම ොශෆරීකවූකලධධාළන් කශඋකඋවවහකම රුකවාශළකඉ්ලුරුකවෂකශෆරීය.
7.

මරුකවරුබ ධාමය කඅ ළෂකලධධාළන් ක ෆු ලත්කවර ම ක රුකමෆ ශේ.

මේ.මේ.කරත් ිනපාක
ම්වරු
රළකමවයලළ,කපෂළත්කවභළකශළකපෂළත්කපළ කඅමළත්ළාංය

ශ්රී ලංකා  ලංඳපාඳකන ලං ලංස ේවසෙහි ලංI සරේණිසේ ලංනිකධරීන්
විස ේෂ ලංසරේණිෙඋ ලංඋ  ලංරීරීභ ලං   ලංදෙදුපඳත
ර්ෙකයීෙ 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.

ර්ෙකයීෙ ලංලිිණනෙ ලං:…………………………………………………………………………

9.

9.1 ලං ලං ලං ර්ෙකයීෙ ලංදුර ථන ලංදා ෙ ලං:……………………………………………………………
9.2 ලං ලං ලං ර්ෙකයීෙ 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

11.

 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

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(දදක ලංසේ ලංනප ලංඳභණක් ලං පපූර්ණ ලං රන්න)
දනු ලං
දා ෙ

නිවඩු ලංදනුභතිෙ ලං   ලංදදක ලං
ස ොන්සද්සි

ක ලංසීභව
සිඋ

i
ii

දක්
ව

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

ආෙතන ලං ාග්ර සේ ලං‹ V:2.5.4
ආෙතන ලං ාග්ර සේ ලං‹ XII:16

1

ළභන රණ ලංස ේව ලංචක්රසඛ  ලං
දා 10
ළභන රණ ලංස ේව ලංචක්රසඛ  ලං
iv
දා 33
v
ආෙතන ලං ාග්ර සේ ලංXII: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 ලංදදකව ලංදා  ලං ර ලංඇමිණිෙ ලංයුතුෙ.)
iii

11.2

විනෙ ලං රුණු ලංභත ලංස ේව ලං කෙ ලංදඩු ලංවීභ ලං(දදක 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 ලංදදකව 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 ලංව ර ලං05 ලං(ඳ ) 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.)
*(දදක ලංසනොවන ලංවචනෙ ලං ඳ ලං පාන්න)

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

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

රන ලං ස ේව ලං ස ොමිෂන් ලං බ ලං චක්රසඛ  ලං දා  ලං 01/2020 ලං හි ලං  න් ලං විධිවිධනෙන් ලංඋ ලං දනුව ලං විනෙනුකක ලං ලං
දඬුවප ලංකඵ ලංසනොභති ලංවීභ.
13.1

සගොනුව ලං දනුව, ලං උ  ලං වීභඋ ලං සුදුසු ප ලං කඵන ලං දිනඋ ලං පූර්ව න්න ලං ව ර ලං 05 තුළ ලං රීසිදු 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)

2

14.

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 දදක 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 ි

දදක 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.
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.)

16.

ති ෙ ලං

 ලං වි තරත්භ  ලං ප්රතිපක ලං උ සනහි ලං

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.*

ති  ලං

උ ලං සනොදඩු ලං ක්රීෙ ලං ස ේව ලං

ළ ලං

කෙක් ලං

3

17.

තුන්වන ලං ර්ෙක්ෂභත ලං ඩඉප ලංඳරීක්ෂණෙ
17.1
17.2

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 දදක 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

(ආ) ක ොටව - කදපාර්තකම්න්තු ප්රධානියා විසින් වම්පූර්ණ

ෂ යුතුය.

සඛ ප,
රන ලංස ේව, ඳළත් ලං බ ලං  ලංඳළත් ලංඳකන ලංදභතා ෙ ලං/ ලංදදක 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 ලංඵව ලංද ලංදදක ලංසිෙළු ලංසඛ න ලංවක ලංවශති
ෂ ලංිණඋඳත් ලං
දමුණ ලංඉදිපාඳත් ලං ර ලංඇති ලංඵව ලංද ලං ති  ලං රමි.
නිකධපාෙඋ ලං එසරහිව ලංවිනෙ ලං උයුතු ලං ආරපබ ලංරීරීභඋ ලං උයුතු ලං රමින් ලංස ජ ලං විනය 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 දදක ලං දා ෙ ලං උ න් ලං රමින් ලං දා  ලං
ිණළිසවළින් ලංඅදා 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.
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(ඇ) ක ොටව - අදා අොතාංකේ කේ ම් විසින් වම්පූර්ණ

ෂ යුතුය.

සඛ ප,
රන ලංස ේව, ඳළත් ලං බ ලං  ලංඳළත් ලංඳකන 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 2021.07.01 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 දදක ලං දා ෙ ලං උ න් ලං රමින් ලං දා  ලං
ිණළිසවළින් ලංඅදා කේඛන ල වශති
ෂ පිටපත් ද අමුණා ව ව් රන ද ක ොනුල කම් වෙඟ එලමි.
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