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රළජ්ය මව ලළ, පෂළත් වභළ ශළ පෂළත් පළන අමළතයළාංය 

    அரச சசவைகள், மாகாண சவப௧ள் மற்றும் உள்ளூராட்சி அவமச்சு 

     Ministry of Public Services, Provincial Councils and Local Government 
ඉාංජිමේරු මව ලළ අාංය, ப ொறியியல் சேவை ் பிரிவு, Engineering Services Division 

නිදශවහ චතුරශ්රය, මක ෂ  07, ශ්රි ාංකළ  சு ந் ிரச் சதுக்கம் தகொழும்பு 07 இைங்லக. 

Independence Square, Colombo 07, Sri Lanka. 
Website : www.pubad.gov.lk 

 
    

මමේ අාංකය   මේ අාංකය            දිනය 

எனது இை MPA/ESD/14/01/01/2021 உது இை       ிக ி:           2021.09.17 
My No    Your No   Date  
 

 

සියළු අමළතයළාං මල්කේලරුේ 
පෂළත් ප්රධ්ළන මල්කේලරුේ 
මදපළර්තමේේතු ප්රධ්ළීනේ 
දිවහත්රික් මල්කේලරුේ 
 

ශ්රී ාංකළ ඉාංජිමේරු  මව ලමයහි I මශ්ර ණියේමන නිධ්ළනේ 
විම  මශ්ර ණියේයඋ උවවහ රීනම ශළ තනතුරුලඋ පත් රීනම 

 
ශ්රී ාංකළ ඉාංජිමේරු මව ලමන විම  මශ්ර ණියේමන 2021 06 30 දිනඋ පලත්නළ පුරප්පළඩු පිරවීම වඳශළ 
අයදුේපත් කෆඳවීමඋ රළජ්ය මව ලළ මක ිෂේ වභළම  අුමමෆියය ෆී  ඇත    අුමල,    
අමළතයළාංමනපමදපළර්තමේේතුම ප පෂළත් වභළම  මව ලමන නිු,තු, ශ්රී ාංකළ ඉාංජිමේරු මව ලමන  I 
මශ්ර ණියේමන නිධ්ළනේ මලියේ  අයදුේපත් කෆඳලුම ෆමේ  

 
02. අයඳුේපත් කෆඳවීමේ නිම දනය (ඇමුණුේ 01) ශළ ආදර් අයදුේ පත්රය (ඇමුණුම 02) මේ වමඟ     
මලත ඉදිරිපත්  කරන  අතර නිලෆරදිල  වේපූර්ණ කරන ද අයදුේපත්  මේ නිර්මේ වහිතල 
2021 10 22 දිනඋ මපර ලියළපදිාංචි තෆපමේ මශෝ අියේ මෙනවිත් රළජ්ය මව ලළ පෂළත් වභළ ශළ පෂළත් 
පළන අමළතයළාංමන ඉාංජිමේරු මව ලළ අාංය මලත ෆී මඋ වවහලන මව අදළ නිධ්ළනේ දෆුමලත් 
කරේමේ නේ මෆනවි  

 
03  නිලෆරදිල වේපූර්ණ කරන ද අයදුේපමතහි ප්රෙමන පිඋපතක් desb@pubad.gov.lk විදුත් 
තෆපඋද මය මු කෂ ු,තුය  

 
04. 2021 10 22  දිනඋ මපර සිය අයදුේපත්ර  ඇමුණුම 02 හි ආකෘියය පරිදි ඉදිරිපත් රීනමඋ 
අමප මශ වත් ලන නිධ්ළනේ විම  මශ්ර ණියේයඋ උවවහ කරුම ෆී ම වඳශළ වකළ  ුම මන ෆමේ  

 
05. අයඳුේපත්   කෆඳවීමේ  නිම දනමන  ශළ අදළ ආදර්  අයඳුේපමතහි  මෘදු  පිඋපත්  පශත  මලේ පිටුල 
මලියේ  ළ ෙත ශෆක  
 

 www.pubad.gov.lk                   මව ලළ  ශ්රී ාංකළ ඉාංජිමේරු මව ලය    

 
 
 

 
මේ මේ  රත්නසිරි 
මල්කේ 
රළජ්ය මව ලළ පෂළත් වභළ ශළ පෂළත් පළන අමළතයළාංය  
 

mailto:desb@pubad.gov.lk


අයඳුම්ඳත් කැවීමම් නිමේදනය  

රාජ්ය මව ලා මක ිෂ්  වාාල 

ශ්රී ාකා ජානේම්  ස මව ලමය   I මර ණියේමන නිධාන්  විම  මර ණියේයඋ සවවක රීන  
 

අාක 1836/6 ශා 2013.11.11 දිනැති අති විම  ගැවට් ඳත්රයෙන් ප්රකාශයන පඳ් පකානු පැබු ප්රීපැාකාශපජානේයේ  ප
යෙ ේවශප වයව ථාශප  ා්රහයන ප ංාකාප 2190/26ප හයශප 2020.08.25ප දිනැතිලප කානනපැදප 6ප වනප  ායෙයෝධනයෙනහිපශා අාක 
2233/27 ශා 2021.06.23 දිනැතිල කරන ද 7ලන වාමෝධනමය  විධිවිධාන අනුල ප2021.06.30ප දින පවියෙයේෂප
යෙරේණියේයෙඅපංු මතපතනරු ප ායශයෙපපඳව් නශපරපනපාඳශ පපරවනම මප හයශපදුසුදුකා ලපැබ නපලධැධශන්් යේ් පංනසු ලඳ් ප
කාබවු පැබයෙේ.  
 
ඳශත වශ්  තනතු ස ලලි්  01ක් මශෝ රී ඳයක් මන පුරලා තැබී උ රාජ්ය මව ලා මක ිෂ්  වාාල මලත ලය 
ඇත. 
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විම  මර ණියේමන තනතුර අ ාතයාාය/මදඳාමේතමම්් තුල අයත් කාණ්ඩය 

පුරප්ඳාඩු වු 
මව 
වකනු 

ලන දිනය 

1 
නිමයෝජ්ය ්රධාන මකකම්       
( ජානේම්  ස මව ලා) 

දකුණු  ඳෂාත් වාාල සිවික -07 2020.08.27 

2 
අතිමමේක මකකම්  

( ලාරි ාමේග වාලමේධන ) 

ග්රාමීය ය කුරු ස ශා ්රිත ලැේ ජ්ා  ශා 
ලාරි ාමේග වාලමේධන රාජ්ය අ ාතයාාය  

සිවික 03 2020.08.27 

3 
අධයක් ජ්නරාක 
(ජානේම්  ස) 

කමේ ා් ත  අ ාතයාාය 
සියළු  
යා් ත්රික 

2020.09.04 

4 
අධයක් ජ්නරාක 
(ජානේම්  ස) විදුලිල අ ාතයාාය සියළු  විදුලි 2020.09.04 

5 
අධයක් ජ්නරාක 
(ජානේම්  ස) 

ලාරි ාමේග අ ාතයාාය 
යා් ත්රික -01 2020.09.04 

6 
අධයක් ජ්නරාක 
(ජානේම්  ස) 

කෘෂිකමේ  අ ාතයාාය 
සියළු  කාණ්ඩ 2020.09.04 

7 
අධයක් ජ්නරාක 
(ජානේම්  ස) 

ධීලර අ ාතයාාය 
සියළු  කාණ්ඩ 2020.09.04 

8 
අධයක් ජ්නරාක 
(ජානේම්  ස) 

ග්රාමීය ය ශා ඳාවක  රීඩා යතලත 
ඳශසුකම් ්රලමේධන රාජ්ය අ ාතයාාය සියළු  සිවික 2020.09.04 

9 
අධයක් ජ්නරාක 
(ජානේම්  ස) 

ලතු නිලාව ශා ්රජ්ා යතලත ඳශසුකම් 
රාජ්ය අ ාතයාාය සියළු  සිවික 2020.09.04 

10 
අධයක් ජ්නරාක 
(ජානේම්  ස) 

ග්රාමීය ය නිලාව ශා ජදිරීනම් ශා 
මග ඩනැගිලි ද්රලය කමේ ා් ත ්රලමේධන 
රාජ්ය අ ාතයාාය 

සියළු  සිවික 2020.09.04 

11 
අධයක් ජ්නරාක 
(ජානේම්  ස) 

ග්රාමීය ය නිලාව ශා ජදිරීනම් ශා 
මග ඩනැගිලි ද්රලය කමේ ා් ත ්රලමේධන 
රාජ්ය අ ාතයාාය ( නැලත ඳදිාචි 
රීනම් අාය) 

සියළු  සිවික 2020.09.04 

12 
අධයක් ජ්නරාක 
(ජානේම්  ස) 

ග්රාමීය ය  ාමේග ශා අලම  යතලත 
ඳශසුකම්  රාජ්ය අ ාතයාාය 

සියළු  සිවික 2020.09.04 

13 
අධයක් ජ්නරාක 

(ජානේම්  ස) 

වී ධානය ශා කාලනික ්ශාර ළෂලළු 
ඳෂතු ස ිෂරිවක ළූණු ශා අමේතාඳක ලගා 
්රලමේධන බීජ් නිකඳාදන සවවක 
තාක්ණියේක කෘෂිකමේ  රාජ්ය  
අ ාතයාාය 

සියළු  කාණ්ඩ 2020.09.04 

ඇමුණු  01 



 
 

 
02. වියෙයේෂපයෙරේණියේන පස  ථපරීන්මප හයශප රපනශය නපතුරුපදුසුදුකා ල 
 

I. ශ්රී ාකා ජානේම්  ස මව ලමන ඳෂමු  මර ණියේමන ලවර ඳශක (05)  වරීය ශා වතුදාදායක මව ලා කායක් 
වම්පූමේණ කර තිබී  වශ I මර ණියේයඋ සවවක රීනම ්  ඳසු ලැදාප් ලමේධක ඳශක් (05) සඳයාමගන තිබී . 

 

II. සවවක වී  වශා සුදුසුකම් ලන දිනඋ ශ්රී ාකා ජානේම්  ස මව ලමන ලවර 18 කඋ මන අඩු වරීය 
මව ලා කායක් වම්පූමේණ කර තිබී .  

 

III. සවවක වී  වශා සුදුසුකම් ලන දිනඋ පූමේලාව් න ලවර ඳශ (05) තුෂ ලාමේෂික කාමේය වාධනය 
වතුදාදායක මශෝ ජශ  ට්උ ක ඳැලතී .  

 

IV. රාජ්ය මව ලා මක ිෂ්  වාා වාා චක්රමකඛ 1/2020   වශ්  විධිවිධානය් උ අනුකූල 
විනයානුකූ දඬුල ක් ලා මන තිබිය යුතුය. 
 

V. (අ.) ශ්රී ාකා ජානේම්  ස ්යතනමන අධි වා ානේකත්ලය ලා තිබී  මශෝ ශ්රී ාකා ජානේම්  ස       
්යතනය විසි්  පිළිගත් මලනත් ජානේම්  ස ය ්යතනයරී්  ලාගත් ඊඋ ව ාන අධි 
වා ානේකත්ලය ලා තිබී .ම  දී ලරත් ජානේම්  ස  තත්ලය ැබූ ජානේම්  ස ක්ම ත්රමන  අධි 
වා ානේකත්ලය ලා ළ  වා ානේකත්ලය අඛණ්ඩල ඳලත්ලාමගන යා  අනිලාමේය අලයතාලයරී. 

මශෝ  

(්.)  ාව 09 කඋ මන අඩු ඳාඨ ාා  කායක් ව ත ජානේම්  ස ක්ම ත්රමන ඳකචාත් සඳාධි 

ඩිප්මෝ ා /ඳකචාත් සඳාධි සුදුසුකම් වම්පූමේණ රීන  මශෝ කෂ නාකරණ ක්ම ත්රමන මශෝලයාඳාර 
ඳරිඳානය පිළිල ඳකචාත් සඳාධි වශතිකය ලා තිබී  ව ග ලරත් ජානේම්  ස තත්ත්ලය අඛණ්ඩල 

ඳලත්ලාමගන මග වක තිබී . 
 

 

 

14 
අධයක් ජ්නරාක 

(ජානේම්  ස) 

ලාශන නියා නය ලවකරථ ්රලාශනමව ලා 

ශා දුම්රිය  ැදිරි ශා ම ෝඋමේ රථ 

කමේ ා් ත රාජ්ය අ ාතයාාය 

සියළු  
යා් ත්රික ශා 
සියළු  විදුලි  

2020.09.04 

15 
අධයක් ජ්නරාක 

(ජානේම්  ස) 

ඳශු වම්ඳත්, මග විමඳ ෂ ්රලමේධන ශා 

රීරි ශා බිත්තර ්රිත කමේ ා් ත රාජ්ය 

අ ාතයාාය 
සියළු  කාණ්ඩ 2020.09.04 

16 
අධයක් ජ්නරාක 

(ජානේම්  ස) 

ලනජීවි රැකලරණය අලිලැඋ ශා අගක 

ජදිරීන  ඇතුළු ්රක්ෂිත ලැඩ 

පිළිමලලක ශා කැෑ නැලත ලගා 

රීන  ශා ලන වම්ඳත් වාලමේධන රාජ්ය 

අ ාතයාාය 

සියළු  කාණ්ඩ 2020.09.04 

17 අතිමමේක මකකම් (තාක්ණ) 
ග්රාමීය ය නිලාව ශා ජදිරීනම් ශා 

මග ඩනැගිලි ද්රලය කමේ ා් ත ්රලමේධන 

රාජ්ය අ ාතයාාය 
සිවික -01 2020.10.01 

18 අධයක් ජ්නරාක (තාක්ණ) 
නාගරික වාලමේධන මලර වාරක්ණ  

අඳද්රලය ලැශැරීම  ශා ්රජ්ා ඳවිත්රතා 

කඋයුතු රාජ්ය අ ාතයාාය 
සියළු  කාණ්ඩ 2020.10.02 

19 
නිමයෝජ්ය ්රධාන මකකම්       
( ජානේම්  ස මව ලා) 

නැමගන ර ඳෂාත් වාාල සිවික-07 2020.12.15 

20 
අධයක් ජ්නරාක 
(නාගරික වාලමේධන) 

නාගරික වාලමේධන මලර වාරක්ණ  
අඳද්රලය ලැශැරීම  ශා ්රජ්ා ඳවිත්රතා 
කඋයුතු රාජ්ය අ ාතයාාය 

සියළු  සිවික 2021.02.25 

21 
අතිමමේක මකකම්  
( ්රවම්ඳාදන ශා තාක්ණ ) 

ලාරි ාමේග අ ාතයාාය සිවික 03 2021.05.30 

22 
නිමයෝජ්ය ්රධාන මකකම්       
( ජානේම්  ස මව ලා) 

සතු ස  ැද  ඳෂාත් වාාල සිවික -07 2021.06.23 

23 
අතිමමේක දුම්රිය 
වා ානයාධිකාන (යා් ත්රික) 

දුම්රිය මදඳාමේතමම්් තුල යා් ත්රික - 02 2021.06.07 



වඋශන :  

I. අධි වා ානේකත්ලය ලාමගන ඇත්මත් ශ්රී ාකා ජානේම්  ස ්යතනයඋ (IESL) ඳරිාා ර 

්යතනයරී්  නම්, ළ  අධි වා ානේකත්ලය ශ්රී ාකා ජානේම්  ස ්යතනය විසි්  පිළිගත් 

ළකක් ලලඋ වනාථ රීරි  වශා ශ්රී ාකා ජානේම්  ස ්යතනය  ගි්  නිකුත් කරන ද 

ලිපියක් ජදිරිඳත් ක යුතුය. 

II. ශ්රී ාකා ජානේම්  ස ්යතනමන අධි වා ානේකත්ලය උ අදා වශතිකමන වශතික ක 

පිඋඳතක් ජදිරිඳත් ක යුතුය. 

III. අධි වා ානේකත්ලය අඛණ්ඩල ඳලත්ලාමගන යන ලලඋ ශ්රී ාකා ජානේම්  ස ්යතනය නිකුත් 

ක ලිපියක් ජදිරිඳත් ක යුතුය. 
 

 
03. ස  ථපරීන්යෙ ලපක්රමන 
 

3.1 යෙ ේවශපවයව ථාශව පඅාක  2190/26පහයශප2020.08.25පදිනබතිප්බ ට්පලධයෙපදනනපමගි් ප්රකාශයන පඳ් ප
කානනප ැදප ප 6 වනප  ායෙයෝධනනප ඳරිදිප 10.3.2ප ප  හයප 11.3ප (ඈ)ප යෙේදන්  ප ංු වප නශජ්යප යෙ ේවශප
යෙකාොමිෂ් ප භශයෙපපංු මබතිනපඳරිදිපයෙජ්යෂථාතශවනපමතපඳදන ලවපස  ථම  ලපසිසුපකානනපබබවි් ,පනශජ්යප
යෙ ේවශප යෙකාොමිෂ් ප  භශවප විසි් ප ඳ් පකානු ප ැබනප   ලමුප ඳන්ක්ෂණප මණ්ඩැනක්ප මඟි් පකානු ප
ැබනප  ලමුපඳන්ක්ෂණනරී් පඳදුව,පයෙජ්යෂථාතශවපමතපවියෙයේෂපයෙරේණියේන පඳ් පරීන්මප හයශපවනප
ලධර්යෙේයන් පජදිරිඳ් පකානු පැබයෙේ. 

 
3.2 එකීප  ලමුපඳරික්ෂණනප හයශප2021.06.30 පදින පඳව් නශපරපනපාඳශ පප ායශවපයෙම් පයෙදගුණනක්ප

වයයෙන් ප්බයෙනනප ායශවපයෙනොජක්මවනප10.3.1ප සපදුසුදුකා ලප  ලර්ර්ණපකානපිතිපපංනසු ලකා ව් ප
 ායශවක්ප  ලමුපඳන්ක්ෂණන පකාබවු පැබයෙේ. 

 

3.3 ්රීපැා.ජා.යෙ ේ.පI යෙරේණියේයෙඅපයෙජ්යෂථාතශපයෙනනයෙඅපංු රවවෙයෙවැපංු වපලධැධනන් පවියෙයේෂපයෙරේණියේයෙඅප

ඳවතිනප රපනපාඳශ පවැ ප ස  ථප රීන්මප සිසුප කානු ප ැබනප ංතනප 2021.06.30ප දින ප ංදශැප වියෙයේෂප
යෙරේණියේයෙඅපයෙජ්යෂථාතශපයෙනනන,පඑමපදින පස  ථපම ම පදුසුදුකා ලපැබ නපලධැධශන්් පස  ථපම ම පයෙඳනප
ඳබවතිපයෙජ්යෂථාතශපංු රවවෙයෙවය ් ප බකායෙ ේ. 

 
04. පුරප්ඳාඩු ව දිනය මව තනතු ස ජදිරිමය්  දක්ලා ඇති දිනඋ ඒ ඒ පුරප්ඳාඩු වශා සවවකවීම් කරනු ලන 
ලැවි්  අයඳුම් කරන තනතු ස වශ්  රීනමම්දී ළ  තනතු ස ජදිරිමය්  දක්ලා ඇති දිනඋ අලය සුදුසුකම් වපුරා 
තිබිය යුතුය. මම්  මඟපවනපආකාෘතින පංු වප  ලර්ර්ණපකානනපැදප ංනසු ලඳතපංමශතයශායපයෙනකා ලව ් ,ප්රධශනප
යෙනකා ලව ් ,පදි ථත්රික්පයෙනකා ලව ් ,පයෙදඳශර්තයෙ ල් රුප්රධශීන් පමඟි් පමශපයෙවතප2021.10.22පදින පයෙඳනපැබයෙබනප
යෙ ේප එවිනප තුරුන.ප එදින ප ඳදුවප එවනප ංනසු ලඳ් ප රීසිසුප යෙහයේරුවක්ප මතප භශන්ු ප යෙනොැබනප ංතනප  යෙදො ථවප හයශප
ං  ලර්ර්ණවපඑවනපංනසු ලඳ් ප්රතික්යෙෂේඳපකානු පැබයෙේ. 
 
05. ජහයතප හය් පමූය කාපදුසුදුකා ලප රපනශපි් න ලපඳමණක්,පංනසු ලඳ් පජදිරිඳ් පරීන්ම පකා තුරුපකානනපයෙැ ප
ංදශළපලධැධශන්් පදබු ව් පකානනපයෙම් පද් වශපසිටිමි.පතවද,පදබන පවිරශමපයේනපසිටියෙඅපවවද,පරපනපාඳශ පපපිතිපවූපදින ප
ජහයතපංාකාප03ප සප හය් පදුසුදුකා ලප රපනශපසිටියෙඅපන ල,පතමශපවිරශමපනනපදින පයෙඳනපදිනනකාපිතිපවූපරපනපාඳශ පප හයශප
ංනඳු ලපකාළපහයබරීන. 
 
06 න ලපලධැධනයෙනක්පවියෙයේෂපයෙරේණියේන පස  ථපකානු පැබමෙයෙම් පඳදුවපකානු පැබනපඳ් පරීරිමපංු වපනශජ්කාශරිප
භශන්බීනම ප ංයෙඳොයෙහයො ් ප වවයෙහයෝ ප ඒප   ලබ් ධයෙන් ප ංාකාප 01/2021ප හයශප 2021.06.30ප  හයප 01/2021(i) ශා 
2021.08.02 දැනැති රාජ්ය මව ලා මක ිෂ්  වාා චමක්රකඛ ්රකාරල කඋයුතු කරනු ැම.. 
 
07 ම   ගැවට් නිමේදනමන සිාශ, මද ෂ ශා ජාග්රීසි ාාා ඳාඨ අතර යම් අනනුකූතාලයක් ඇති වුලමශ ත්, 
ළවිඋ සිාශ ාාා ඳාඨය ල ඳැලැත්විය යුතුය. 

 

"නශජ්යපයෙ ේවශපයෙකාොමිෂ් ප භශයෙපපලධනමනපඳරිදි" 

 
 

 
 
යෙේ.යෙේ. න් නසිරි 
යෙනකා ල 
නශජ්යපයෙ ේවශ,පඳළශ් ප භශපහයශපඳළශ් පඳශැනපංමශතයශායන  
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ආදර් අයදුම්ඳත්රයweuqKqu 02 

 

කළර්යළලීය ප්රයයජනනය ිණිසවි 

    අයදුම්ඳත් අංකය 

 

ශ්රී ංකළ ජංනේයු   යවේලයයහි I යරේිසයන ලධධළනු 

වියේ යරේිසයඋ සවවහ රීනභ වශළ අයදුම් ඳත්රය 

 

(අ) යකොඋව - ලධධළරියළ විසිු වම්පූර්ණ කෂ යුතුය. 

අයදුම් කරනු ඵන තනතුර තනතුර අයත් කළණ්ඩය භනළඳය 

    1 
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    5 
 

1. නභ : 

1.1 මුකු  වභඟ නභ:- ………………………………........……………………............……. 

 1.2 වම්පූර්ණ නභ :- ……………....…………………………………………………… 

……………………………………………………………………………............යභය/මිය/භයළ 

 1.3    ඳත්වීම් ලිිණයයහි වශු නභ : ....……………………………………….............………...... 

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

2. නළතික ශෆඳුනුම්ඳත් අංකය :………………………......………………………...………… 

3. සඳු දිනය : ලර්ය …………… භළවය………......…… දිනය……………… 

4. යඳෞද්ගලික ලිිණනය :……………………………..……...........………………………………… 

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

5. දුරකථන අංකය -   5.1   වහථළලර : ..................................... 5.2   නංගභ : ............................. 

6. විදුත් තෆඳ : .................................................................................................................. 

7. 7.1   තනතුර : ………………………………………………………………………….. 

 (දෆනඋ දරණ / දෆනඋ විරළමික නම් විරළභ යන අලවහථළ යේදී දෆරූ) 

 7.3 එභ තනතුරඋ ඳත් ව දිනය : ...................................... 

7.2   දෆනඋ විරළමික නම් විරළභ ගත් දිනය : ....................................... 

8. ශ්රී ං.ජං.යවේ. ඔඵ අයත් ලන කළණ්ඩය : .................................... 

9. දෆනඋ යවේලය කරන වහථළනය 

(අභළතළංය / යදඳළර්තයම්ුතුල/ඳෂළත් වබළල) : ………………………………………… 
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10. කළර්යළලීය ලිිණනය : ……………………………………………………………………. 

11. 11.1   කළර්යළලීය දුරකථන අංකය : ……………………………………………………… 

11.2   කළර්යළලීය සෆක්වහ අංකය : ………………………………………………………… 

12. දෆනඋ දරණ ඳත්වීයම් වහලබළලය (වහථිර/ලෆඩඵන/යකොුත්රළත් ඳදනභ) :  .............................. 

 12.1  ඳත් රීනයම් ඵධළරියළ(රළ.යවේ.යකො./ අභළත භණ්ඩ/යර්ඛීය අභළතළංය/ඳෂළත් වබළ) 

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

13. ඳත්වීම් / සවවහවීම් දින -  

 13.1   ශ්රී ං.ජං.යවේ. II/II යරේිසයඋ (III යරේිසයඋ) ඳත්වීම් දිනය:  ……………………… 

 13.2   ශ්රී ං.ජං.යවේ. II/I යරේිසයඋ (II යරේිසයඋ) සවවහවීම් දිනය  :  ……………………… 

13.3   ශ්රී ං.ජං.යවේ. I ඳුතියඋ (I යරේිසයඋ) සවවහ වීම් දිනය      :  ………......….………. 

13.4   ශ්රී ං.ජං.යවේ. (I ඳුතියඋ) අධි යවේලක ඳදනභ භත සවවහවී ඇත්නම් එභ දිනය : ..................... 

13.5 ශ්රී ං.ජං.යවේ. (I ඳුතියඋ) ලධත ඳදනභ භත සවවහවීම් දිනය : ………..... 

13.6   ශ්රී ං.ජං.යවේ. I යරේිසයඋ සවවහ වීභ/අුතර්ග්රශණය ව දිනය:  ……........ 

( I යරේිසයඋ / I ඳුතියඋ සවවහවීම් ලිිණයන වශතික කෂ ිණඋඳත 13.3 ලයයු අංක කර ඇමිිසය යුතුය.) 

14. I යරේිසයඋ සවවහ වීයභු ඳසු යවේලයන යනොසිටි කළ සීභළලු වශ විනයළනුක දඩුලම් ෆබීභ භත 

යවේලළ කළය අඩුවීම් -  

14.1   ලධලළඩු ඵළ ගෆනීභ භත යවේලළ කළය අඩුවීභ (අදළෂ යේ නම් ඳභණක් වම්පූර්ණ කරුන)  

අනු 

අංකය 

ලධලළඩු අනුභෆතිය වශළ අදළෂ 

යකොුයද්සි 

කළ සීභළල 

 

යවේලළ කළය 

අඩුලන දින ගණන 

සිඋ දක්ලළ අවු: භළව දින 

i ආයතන වංග්රශයන  V:2.5.4      

ii ආයතන වංග්රශයන  XII:16      

iii 
කෂභනළකරණ යවේලළ 

චක්රයඛ  අංක 10 
     

iv 
කෂභනළකරණ යවේලළ 

චක්රයඛ  අංක 33 
     

v ආයතන වංග්රශයන XII:36      

vi යලනත් ලෆටුප් රහිත ලධලළඩු      

යවේලළ කළය අඩුලන වම්පූර්ණ දින ගණන    

 

(ලධලළඩු අනුභත කෂ ලිිණ ල වශතික කෂ ිණඋඳත් 14.1.i, 14.1.ii, 14.1.iii ආදී ලයයු 

ක ණඋ අදළෂල අංක කර ඇමිිසය යුතුය.) 
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14.2 විනය ක ණු භත යවේලළ කළය අඩු වීභ (අදළෂ යේ නම් ඳභණක් වම්පූර්ණ කරුන)  

විනය තීරණය 

යචජදනළ ඳත්රය 

අනුල ලරද සිදුව 

කළ සීභළල 

යවේලළ කළය අඩුලන 

දින ගණන 

අවු: භළව දින 

i . ලෆටුප් ලර්ධක .........ක් 

විම්බනය රීනභ 
    

ii .  යලනත්     

යවේලළ කළය අඩුලන වම්පූර්ණ දින ගණන    
 

(විනය තීරණ ල වශතික කෂ ිණඋඳත් 14.2.i, 14.2.ii ආදී ලයයු ක ණඋ අදළෂල අංක 

කර ඇමිිසය යුතුය.) 

14.3 ජශත 14.1 ශළ 14.2 හි මුළු එකතුල : අවු. ............ භළව .......... දින .............. 

14.4 ජශත 13.5 හි වශු I යරේිසයඋ ඳත්ව දින සිඋ 2021.07.01 දක්ලළ යවේලළ කළයයු ජශත 

14.3 හි කළ සීභළල ජලත් ක විඋ ජතිරි යවේලළ කළය : ලර් ............. භළව ................ දින 

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

14.5 ශ්රී ංකළ ජංනේයු  යවේලයන I යරේිසයන ලවර 05 වක්රීය ශළ වතුටුදළයක යවේලළ කළයක් 

වම්පූර්ණ කර I යරේිසයඋ සවවහ රීනයභු ඳසු ලෆටුප් ලර්ධක ඳශක් (05) සඳයළයගන තියේ/ 

නෆත.* 

*(අදළෂ යනොලන ලචනය කඳළ ශරිුන) 

 

 

15.0 සවවහ වීභ වශළ සුදුසුකම් ඵන දිනඋ පූර්ලළවුන ලවර 05 ක වතුටුදළයක යවේලළ කළයක් තිබීභ 

15.1 සවවහවීභඋ සුදුසුකම් ඵන දිනඋ පූර්ලළවුන ලවර 05 තුෂ සියළු ලෆටුප් ලර්ධක **            
සඳයළයගන තියේ / නෆත.* 

 
(ආයතන වංග්රශයන XII:16:9, XII:16:10 වශ XII:36:1:4(i) ශළ (ii) යඋයත් ඵළ 

ඇති ලෆටුප් ලර්ධක සවවහ වීම් වශළ ිණළිගනු යනොෆයේ.) 

   *(අදළෂ යනොලන ලචනය කඳළ ශරිුන) 

15.2 සවවහ වීභඋ සුදුසුකම් ඵන දිනඋ පූර්ලළවුන ලවර 05 තුෂ ලෆටුප් ලර්ධක ඵළ 

යනොභෆති නම් ලෆටුප් ලර්ධක 05 ඵන දින යතක් සවවහ වීභඋ සුදුසුකම් ඵන 

දිනය නෆලත ගණනය කෂ යුතුය. ඒ අනුල සුදුසුකම් ඵන දිනය** : 

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

**(ලෆටුප් ලර්ධක ඳත්රිකළ ඳයශේ (05) වශතික කෂ ිණඋඳත් 15.1.1 සිඋ 15.1.5 යව 

අංක කර අමුණුන) 
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16.0  රළන යවේලළ යකොමිු වබළ චක්රයඛ  1/2020 හි වශු විධිවිධළනයුඋ අනුකල  විනයළනුක 

දඩුලම් යනොභෆති වීභ  

16.1 යඳෞද්ගලික ලිිණ යගොනුල අනුල, සවවහ වීභඋ සුදුසුකම් ඵන දිනඋ පූර්ලළවුන ලවර 

05 තුෂ රීසිඳු විනය දඬුලභකඋ ක් වී යනොභෆත. (යදඳළර්තයම්ුතු ප්රධළලධයළ විසිු 

යම් ඵල ලිඛිත ප්රකළයරීු වශතික කෂ යුතුය - ජඛලුම්ඳයතහි “ආ” යකොඋව 

යඋයත්) 

16.2  ජශත 16.1 හි වශු කළසීභළල තු විනය දඬුලභකඋ ක්ල ඇති අතර 14.2 යඋයත් 

ක ණු වශු කර ඇත්නම් වශ ඒ අනුල සවවහ වීම් දිනය වංයජධනය යේ නම් එභ 

දිනය : ...............................  

16.3 සවවහ වීභඋ සුදුසුකම් ඵන දිනය 15.2 ශළ 16.2 අනුල වංයජධනය යේ නම් නල 

වංයජධිත දිනය : ............................ 

 

 

17.0  සවවහ වීභ වශළ සුදුසුකම් ඵන දිනඋ පූර්ලළවුන ලවර 05 තුෂ ලළර්ෂික කළර්ය වළධනය 

වතුටුදළයක යශජ ඊඋ ජශ භට්උභක ඳෆලතීභ.  තියේ / නෆත.* 

ජශත 15.0 යශජ 16.0 අනුල සුදුසුකම් ඵන දිනඋ අදළ ලර්යඋ පූර්ලළවුන ලර් 05 ඳශත 

ලගුයලහි ඳමු තී යේ වඋශු ක යුතුය. අදළ කළර්ය වළධන ලළර්තළ 05 හි වශතික ක 

ිණඋඳත් ඇමිිසය යුතුය. කළර්ය වළධන ලළර්තළයේ අලවළන ඇගයුයභහි විකඛඳ ලධර්යද් 

එකකඋ ලඩළ දක්ලළ ඇති වශ අදළෂ ලධධළරියළයේ අත්වන ශළ ලධ මුද්රළල තඵළ යනොභෆති 

ලළර්තළ ිණළිගනු යනොෆයේ. 

ලර්ය 

අලවළන ඇගයුභ 

විශිහඨි / වළභළන ප්රභළණයඋ ලඩළ ජශෂි / වතුටුදළයකි / 

අවතුටුදළයකි 

අදළෂ 

ලධධළරියළ 

අත්වු 

තඵළ ඇත 

/ නෆත 

   

   

   

   

   

  

එක් එක් ලර්යන කළර්ය වළධන ලළර්තළල අනුල වභ යප්ළියක් ශළ තී ලක්භ වම්පූර්ණ කෂ 

යුතුය. 
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18.0 ශ්රී ංකළ ජංනේයු  ආයතනයන අධි වළභළනේකත්ලය ඵළ තිම භ යශජ ශ්රී ංකළ ජංනේයු  ආයතනය විසිු 

ිණළිගත් යලනත් ජංනේයු භය ආයතනයරීු ඵළගත් ඊඋ වභළන අධි වළභළනේකත්ලය ඵළ තිබීභ.යභහිදී 

ලරත් ජංනේයු   තත්ලය ෆබූ ජංනේයු  ක්යේත්රයන භ අධි වළභළනේකත්ලය ඵළ එභ අධි වළභළනේකත්ලය 

අ ණ්ඩල ඳලත්ලළයගන යගොවහ තියේ/නෆත.* 

එයවේ යනොභෆති නම්, 

භළව 09 කඋ යනොඅඩු ඳළඨභළළ  කළයක් වහිත ජංනේයු  ක්යේත්රයන ඳහචළත් සඳළධි ිපප්යජභළ 

/ඳහචළත් සඳළධි සුදුසුකම් වම්පූර්ණ රීනභ යශජ කෂභනළකරණ ක්යේත්රයන යශො ලළඳළර ඳරිඳළන 

ිණළිඵ ඳහචළත් සඳළධි වශතිකය ඵළ තිම භ වභඟ ලරත් ජංනේයු  තත්ලය අ ණ්ඩල ඳලත්ලළයගන 

යගොවහ තියේ/ නෆත.* 
 

18.1 
අනු 
අංකය 

18.2 
ඳහචළත් සඳළධි 

ිපප්යජභළයේ/ ඳහචළත් 
සඳළධියන නභ 

18.3 
විය 

ක්යේත්රය 

18.4 
එභ සඳළධිය/ 
ඳහචළත් 
සඳළධි 

ිපප්යජභළල 
ිණරිනභන 
ද 

ආයතනය/වි
හල 

විදළය 

18.5 
එභ 

ආයතනය/ 
විහල 

විදළය, 
විහල විදළ 
ප්රතිඳළදන 
යකොමිු 
වබළල 
ිණළියගන 
තියේද යන 

ලග 

18.6 
ඳහචළත් 
සඳළධි/ 

සඳළධි  
ිපප්යජභළ
කළ 
සීභළල 

(ආරම්බක 
ශළ 

අලවළන 
දිනය) 

 

18.7 
ඳහචළත් 
සඳළධි/ 
සඳළධි 

ිපප්යජභළල 
ලංගු දිනය 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

 

(18.1 ලයයු අංක යයොදළ සඳළධි වශතිකය වශ විවහතරළත්භක ප්රතිප වඋශයනහි වශතික 

කෂ ිණඋඳත් ඇමිිසය යුතුය.)  *(අදළෂ යනොලන ලචනය කඳළ ශරිුන) 

 

19.0 සවවහ වීභ වශළ සුදුසුකම් ඵන දිනඋ ශ්රී ංකළ ජංනේයු  යවේලයන ලවර 18 කඋ යනොඅඩු වක්රීය යවේලළ 

කළයක් වම්පූර්ණ කර ඇත. / නෆත.* 

 *(අදළෂ යනොලන ලචනය කඳළ ශරිුන) 

 

ජශත අංක 01 සිඋ 19 යතක් ලධරලද ශළ වම්පූර්ණ යතොරතු  වහිත ජඛලුම්ඳත වශ අමුණළ එලන යව 

වශු කර ඇති සියළු යඛ න ල වශතික කෂ ිණඋඳත් ක ණඋ අදළෂ අංකය එක් එක් යඛ නයන 

දකුණු ජශෂ යකෂලයරහි වඋශු කර අංක ිණළියලලිු අමුණළ යගොනුලක් ලයයු වකවහ කර, යම් වභඟ 

ජදිරිඳත් කරමි. තලද වියේ යරේිසයඋ සවවහ කරනු ෆබීයභු ඳසුල කරනු ඵන ඳත්රීරිභ අනුල රළනකළරි 

බළරගෆනීභඋ අයඳොයශොවත් වුලයශොත්, ඒ වම්ඵුධයයු අංක 01/2021 ශළ 2021.06.30 ශළ 01/2021(i) ශළ 

2021.08.02 දිනෆති රළන යවේලළ යකොමිු වබළ චක්රයඛ  ප්රකළරල කඋයුතු කරනු ෆබීභඋ යඋත් ලන 

ඵලද දලධමි. 

දිනය : ............................     ............................................ 

        ජඛලුම්ක යේ අත්වන  

        තනතු  නළභය වශ ලධ මුද්රළල 
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(ආ) යකොඋව - යදඳළර්තයම්ුතු ප්රධළලධයළ විසිු යඳෞද්ගලිකල වම්පූර්ණ කෂ යුතුය. 
 

යඛකම්/ ප්රධළන යඛකම්, 

........................................................................................ අභළතළංය / රළන අභළතළංය/ඳෂළත් වබළල 

 

1. ලධධළරියළ විසිු ජශත වශු කර ඇති සියළු ක ණු ලධලෆරදිය. 

 
2. අංක 13, 14, 15, 16, 17, 18 ශළ 19 උ අදළෂ ක ණු යගොනුල අනුල වවළ ඵන දී. වශු කර ඇති 

ක ණු ලධලෆරදි ඵලද සියළු යතොරතු  වම්පූර්ණල ජදිරිඳත් කර ඇති ඵලද අළෂ සියළු යඛ න ල 

වශතික කෂ ිණඋඳත් අමුණළ ජදිරිඳත් කර ඇතිඵලද වශතික කරමි. 

 
3. ලධධළරියළඋ එයරහිල විනය කඋයුතු ආරම්බ රීනභඋ කඋයුතු කරමිු යශජ විනය ඳනක්ණ සිදු යලමිු 

ඳලතිි / යනොඳලතිි * 

 
3.1 ජශත ිණළිතුර “ඳලතිි” නම් ලරද කෂ දිනය : ....................................... 

3.2 විනය ඵධළරියළ විසිු යචජදනළ ඳත්රය ලධකුත් කෂ දිනය : ................................... 

 
4. ............................................................................................ භශතළ / භශත්මිය / යභනවිය යේ 

රළනකළරි / ඳෆමිණීභ / ශෆසිනභ වතුටුදළයකය. ඔහුයේ / ඇයයේ කළර්යවළධනය, නළයකත්ලය, ශෆරීයළල ශළ 

ඊෂඟ සවවහ වීභඋ අළෂල තනතු  ශළ ලගකීම් දෆනයම් ශෆරීයළල වකළ ඵෆලීමි. ඔහු / ඇය ශ්රී ංකළ 

ජංනේයු  යවේලයන වියේ යරේිසයඋ සවවහ රීනභ ලධර්යද් කරමි / යනොකරමි.* 

 
5. ලධලෆරදිල, අනනල වම්පූර්ණ ක අයදුම්ඳතද, එක් එක් ක ණඋ අදළෂ අංකය වඋශු කරමිු අංක 

ිණළියලළිු අදළෂ යඛ න ල වශතික කෂ ිණඋඳත් ද අමුණළ වකවහ කරන ද යගොනුල යම් වභඟ එලමි. 

 

දිනය : .................................   ................................................................ 

යදඳළර්තයම්ුතු / ආයතන ප්රධළලධයළයේ 

අත්වන, තනතු  නළභය 

වශ ලධ මුද්රළල 

වඋශන : යනොගෆෂයඳන ලචන කඳළ ශරිුන. 
 

(ඇ) යකොඋව - අදළෂ අභළතළංයන යඛකම් විසිු යශජ ඳෂළත් වබළයේ ප්රධළන යඛකම් විසිු යඳෞද්ගලිකල 

වම්පූර්ණ කෂ යුතුය. 
 

යඛකම්, 

රළන යවේලළ ඳෂළත් වබළ ශළ ඳෂළත් ඳළන අභළතළංය. 

 

1. ශ්රී ංකළ ජංනේයු  යවේලයන I යරේිසයන ................................................. භශතළ / භශත්මිය / යභනවිය 

යේ රළනකළරි ශළ ශෆසිනභ ිණළිඵල යදඳළර්තයම්ුතු/ ආයතන ප්රධළලධයළයේ ලධර්යද් වභඟ එකඟ යලමි / 

එකඟ යනොයලමි.* 
 

2. ලධධළරියළයේ රළනකළරි / ශෆසිනභ / වියේ කුවතළ ශළ කළර්ය වළධනය ඇගයීභඋ ක් කයෂමි. 

............................................................... භශතළ / භශත්මිය / යභනවිය ..................... දිනඋ ශ්රී ංකළ 

ජංනේයු  යවේලයන වියේ යරේිසයඋ සවවහ රීනභ ලධර්යද් කරමි. / යනොකරමි.* 

 (*ලධර්යද් යනොකරුයුනම්, යශේතුල යකටියයු වශු කරුන.) 
 

3. ලධලෆරදිල, අනනල වම්පූර්ණ ක අයදුම්ඳතද, එක් එක් ක ණඋ අදළෂ අංකය වඋශු කරමිු අංක 

ිණළියලළිු අදළෂ යඛ න ල වශතික කෂ ිණඋඳත් ද අමුණළ වකවහ කරන ද යගොනුල යම් වභඟ එලමි. 

 

 

දිනය : .................................      .................................. 

යඛකම්/ප්රධළන යඛකම් 

................................................. අභළතළංය/ඳෂළත් වබළල 

 ලධ මුද්රළල 




