
                                                                                                                              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

අමත්ාංශ ලේකම්වරුනරු  

පළත්කසභකප්රධා කම්වරුනරු  

මවොමිෂ කසභකම්වරුනරු  

දිසත්රික් ලකම්වරුනරු /දිසපතිනරු  

මෙපර්ත්මරු තුකප්රධාීන  

 

ශ්රී ලංා ප ලංිපාිපන ලංවවයලවය  ලංI වරයණියේවන ලංලධරයින් ලංවිවය ලංවරයණියේයට ලංඋවව ්ලංකිරීම 

 

 අාංවක1842/2 හක2013.12.23කදි තිකඅතිකවිමශ ලේේෂකගසට්කපත්රමන කප්රවශ ලේන කපත්කවනු කැුක 

ශ්රී ැාංව පරිපැ  මසේනක නනසථ සාංග්රහන  අාංව 2086/22 හ 2018.08.30 දි තින සහ අාංව 

2095/48ක හක 2018.11.02ක දි තිනක වන ක ැෙක 3ක න ක හක 5ක න ක සාංමශ ලේෝධා න හික විධිවිධා ක අු නක

2022.01.01කදි  කශ්රීකැාංවකපරිපැ කමසේනමවකවිමශ ලේේෂකමරේණියේමවකඅු මත්කත් තුරුකසාංමපකපනත් ක

පුනප්පඩුකපිනවීමකසඳහකසුදුසුවරුකැබූකනිැධානන මග කඅනදුරුපත්කවඳවීම කනජ්කමසේනකමවොමිෂ ක

සභමපකඅු මතිනකැබීකඇත්. 

 

02. ඒක අු නක ඉහත්ක පරිදික ෙ  ක පනත් ක පුනප්පඩු 42ක ක් ලක පිනවීමක සඳහක අනදුරුපත්ක වඳන,ක

සුදුසුවරුැත්කනිැධාරී ක අත්රි ක මජ්ෂාත්ක ම් මවක අු පිවෙමනළක අු න,ක පුනප්පඩුක ප්රමයමන ක

25%ක වක ප්රමයනක් ලක ෙක සහිත්නක නිැධානන ක 53ක මෙම කුක සරුමුක පරීක් ලෂයන ක වඳවීම ක මමයි ක

ව යුතුකවනු කැමේ.ක 

 

03. විමශ ලේේෂකමරේණියේන කඋසසකරීරීමකසඳහකසපුනය නකයුතුකසුදුසුවරු 

 

I. විශ ලේනක විෙැකප්රතිපෙ කමවොමිෂ කසභනකවිින කපිවෙමග කඇතිකවිශ ලේනක විෙැනරී කමහෝක
උපධික ප්රෙ නක රීරීමරුකයනත් නක් ලක නශ ලේමන ක විශ ලේනක විෙැක ප්රතිපෙ ක මවොමිෂ ක සභනක
විින ක පිවෙමග ක ඇතික යනත් නරී ක මහෝක පිරි මු ක ැබ ක නජ්ක පරිපැ න ක
වළම වනය ක නජ්ක ප්රතිපත්ති ක ම නක සරුපත්ක වළම වනයන ක යර්ිකවක විෙන ක
සාංනර්ධා කයර්ිකවක විෙන ක සමජ්ක සාංනර්ධා න ක ීනතින ක මුැක වළම වනයන ක නපිතික
සැසුරුවනයනකහකවළම වනයන කමත්ොනතුරුකත්ක් ලෂයනකන කවිෂනනකක් ලමෂේත්රන මග ක
මහෝක ශ්රීක ැාංවක පරිපැ ක මසේනමවක නිැධානන  ක පනමන ක බහුවිධාක වළම වනයක
වර්නභනනකඉටුකරීරීමකපිණියේසකඅනශ ලේක ෙු මකහකකුසැත්නනකැබකගීනමකසඳහකමනෝගක
නයිකශ්රීකැාංවකපරිපැ කමසේනකවිෂනනකභනකඅමත්ාංශ ලේමවකම්වරුනනනමිකනිර්ම ශ ලේනකමත්ක
නජ්ක මසේනක මවොමිෂ ක සභනක විින ක අු මත්ක වනු ක ැබ ක මන ත්ක විෂනනක ක් ලමෂේත්රන ක
අත්රි ක මහෝක අනමක නශ ලේමන ක එක් ලක විෂනනකක් ලමෂේත්රනව ක අෙළනක පශ ලේාත්ක උපධිනක් ලක ැබක
තිබීම. 
 

II. උසසකරීරීමරුකදි  කමසේනමවකපළමුන ක(I)කමරේණියේමවකනසනකපහක(05)වකසක්රීනකහකසතුටුෙනවක
මසේනකවැනක් ලකසරුපර්යකවනකතිබීමකහක පළමුකමරේණියේන ක (I)කඋසසකරීරීමම කපසුකනටුප්ක
නර්ධාවකපහක(05)ක් ලකඋපනකමග කතිබීම. 

 

මමිකඅාංවන      ඔමේකඅාංවන         දි න 
எது இல 76/1/15/විමශ ලේේෂකXVII  මනළුම உநது இல         திகதி         2022.06.06   
My No            Your No            Date 

රපජ්ය ලංිපාිපන  ලංව්ලවශ ලං ටුතු, ිෂපත් ලංවභප ලංශප ලංිෂපත් ලංිපන ලංඅමපත්යපාය 
பொது ிருவொக, உள்ொட்டலுவல்கள், நொகொண சப௧ள் நற்றும் உள்ளூபொட்சி அபநச்சு 

Ministry of Public Administration, Home Affairs, Provincial Councils and Local Government 
 

ලදශව් ලංචුරරය  ලංව  ෂඹ ලං07  ලංශ්රී ලංා පල. 
சுதந்திப சதுக்கம், பகொழும்பு 07, இலங்பக. 

Independence Square, Colombo 07, Sri Lanka. 

 

දුනවථ    ෆක් ලස     ඊ-මරු්    මනේකඅඩවින  
பதொபலபசி 011-2696211-13 பதொபலகல்  011-2695279 நின்ஞ்சல்  info@pubad.gov.lk   இபணனத்தளம்        www.pubad.gov.lk 
Telephone     011-2166000  Fax        E-mail                      Website 

 



 
 

III. උසසක රීරීමරුක දි  ක මසේනමවක නසනක ෙහක අ ක (18)ව ක ම ොඅඩුක සක්රීනක මසේනක වැනක් ලක
සරුපර්යකවනකතිබීම. 

 
IV. අු මත්කවර්නසධා කඇගයීරුකපටිපටිනකඅු නකඋසසකරීරීමරුකදි  කපර්නස  කනසනකපහක

(05)කතුළකනර්ෂිවකවර්නකසධා නකසතුටුෙනවකමහෝකඉහළකමට් මවකපනතීම. 
 

V. නජ්කමසේනකමවොමිෂ කසභකා්රම්කඅාංව: 01/2020හිකසඳහ කවිධිවිධා න ක කඅු නක
වි නු කූැකෙඬුනරුකැබකම ොමතිකවීම. 

 
VI. 3ක න ක වර්නක් ලෂමත්ක වඩඉරුක පරීක් ලෂයනක නිනමිත්ක දි  ක සරුපර්යක වනක තිබීම මහෝක

නිෙහසකවනකතිබීම. 

  
04. උසසකරීරීමරුක්රමන 
 

4.1 මසේනක නනසථන ක අාංවක 2095/48ක හක 2018.11.02ක දි තිනක වන ක ැෙක 5 න ක

සාංමශ ලේෝධා නකපරිදික13.3ක(ය)කමේෙන කඅු නකනජ්කමසේනකමවොමිෂ කසභමපකඅු මතිනක
මත්කමජ්ෂාත්නනකමත්කපෙ රුනකඋසසවීරුකිනදුකවන කබවි  කනජ්කමසේනකමවොමිෂ ක
සභනක විින ක පත්ක වනු ක ැබ ක සමජිවයි ක තිමෙම කුමග ක සම විත්ක සරුමුක
පරීක් ලෂයක මණ්ඩැනක් ලක මඟි ක වනු ක ැබ ක සරුමුක පරීක් ලෂයනරී ක පසුන ක
මජ්ෂාත්නකමත්කවිමශ ලේේෂකමරේණියේන කපත්කරීරීමකසඳහකන කනිර්ම ශ ලේන කඉදිරිපත්කවන ක
අත්න ක ඒක සඳහ 2022.01.01ක දි  ක පනත් ක පුනප්පඩුක සාංනක හක පුනප්පඩුක

ප්රමයමන ක 25%ක වක ප්රමයනක් ලක න ක මෙමක් ලක එවතුනක නශ ලේමන ක ගම  ක
අනදුරුවරුන කසාංනක් ලකසරුමුකපරීක් ලෂයන කභජ් කවනු කැමේ. 

 
4.2 ශ්රීක ැාං.ප.මසේ.ක I මරේණියේමවක මජ්ෂාත්ක ම් මවක අු පිවෙමනැක අු නක නිැධානන ක

විමශ ලේේෂක මරේණියේමවක පනති ක පුනප්පඩුනැ ක උසසක රීරීමක ිනදුක වනු ක ැබ ක අත්නක
2022.01.01ක දි  ක අෙළක විමශ ලේේෂක මරේණියේමවක මජ්ෂාත්ක ම් න ක එමක දි  ක උසසක
වීම කසුදුසුවරුකැබූකනිැධානන කඋසසකවීම කමපනකපනතිකමජ්ෂාත්කඅු පිවෙමනය  ක
සවමසේ. 

 
05. 2022.01.01ක දි  කපනත් කපුනප්පඩුකසඳහකඋසසවීරුකවනු කැබ කබවි කඑදි  කසුදුසුවරු 
ැබ ක නිැධානන ක ත්මක විින ක මරුක සමඟක න ක යවිතින ක අු නක සරුපර්යක වන ක ැෙක අනදුරුපත්ක
අමත්ාංශ ලේක ම්වරුනරු  ක ප්රධා ක ම්වරුනරු  ක දිසත්රික් ලක ම්වරුනරු  ක මෙපර්ත්මරු තුක ප්රධාීන ක

මඟි ක මක මනත්ක 2022.06.24ක දිනට ලං වශෝ ලං ඊට ලං විරක ැමබ ක මසේක එවිනක යුතුන.ක එදි  ක පසුනක එන ක
අනදුරුපත්කරීිනදුකමහේතුනක් ලකමත්කභනගු කම ොැබ කඅත්නකසමෙොසනකහකඅසරුපර්යනකඑන කඅනදුරුපත්ක
ප්රතික් ලමෂේපකවනු කැමේ. 
 
06. ඉහත්කසඳහ කමූය වකසුදුසුවරුකසපුනකඇත් රුකපමයක් ල කඅනදුරුපත්කඉදිරිපත්කරීරීම කව යුතුක
වන කමැසකඅෙළකනිැධානන කෙු රුනත්කවන කමම කෙ නකිනටි කඅත්න කෙ  කවිරමකමග කිනටිමවක
වුනෙ කඉහත්කපරිදිකඋසසවීමකැබීම කසුදුසුවරුකැබ කදි කමත්ක් ලකමහෝකඑදි  කපසුකදි නක් ලකමත්ක් ලකමසේනමවක
මනදීකිනටිකසහකඋසසකවීම කඉහත්ක03කමේෙමවකසඳහ කසුදුසුවරුකසපුනකඇති කමපනකඋසසවීරුකඅනසථමපදීක
සරුමුක පරීක් ලෂයන ක මපීනක ිනටික  මුත්ක උසසක වීරුක ම ොැෙක මහෝක ඉ්ලුරුක රීරීම ක ම ොහරීක වක
නිැධානන කහ කඋසසකවීරුකසඳහකඉ්ලුරුකවළකහරීන. 
 
07. මරුකසරුබ ධාමන කඅෙළකනිැධානන කෙු රුනත්කවන ම ක රුකම වි. 
 
  
 
     

එරු.එරු.පී.මක් ල. මනදු ම  
ම්වරු 
නජ්කපරිපැ , සනම ශ ලේකව යුතු  
පළත්කසභකහ පළත්කපැ කඅමත්ාංශ ලේන 
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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  ෂ යුතුය. 

1. නභ    :- ………………………………………………………………………………………… 

 1.1  පපූර්ණ ලංනභ ලං:…………………………………………………………. ලං ලංසභෙ/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 ලංදරන 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) ලංඳත්වීප 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…………………………..... 

( ලංI ලංසරේණිෙඋ ලං/ ලංI ඳන්තිෙඋ ලංඋ  වීප ලංලිිණසේ ලං  ති  ලං ළ ලංිණඋඳත ලං10.3 ලංව සෙන් ලංදා  ලං ර ලංඇමිණිෙ ලංයුතුෙ.) 

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 දක්ව දවු: භ  දින 

i. i ආෙතන ලං ාග්ර සේ ලං V:2.5.4      

ii. i

i 

ආෙතන ලං ාග්ර සේ ලං XII:16      

S 

F 
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iii. i

i

i 
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iv  ළභන රණ ලංස ේව ලංචක්රසඛ  ලංදා  
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v ආෙතන ලං ාග්ර සේ ලංXII:36      

vi සවනත් ලංවටුප් ලංරහිත ලංනිවඩු      

ස ේව ලං කෙ ලංදඩුවන ලං පපූර්ණ ලංදින ලංගණන    

(නිවඩු ලං දනුභත ලං ළ ලංලිිණවක ලං  ති  ලං ළ ලංිණඋඳත් ලං 11.1.i, 11.1.ii, 11.1.iii ආදී ලංව සෙන් ලං රුණඋ ලං

දදළව 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 සවනත්     

ස ේව ලං කෙ ලංදඩුවන ලං පපූර්ණ ලංදින ලංගණන    

 

(විනෙ ලං තීරණ ලං වක ලං   ති  ලං  ළ ලං ිණඋඳත් ලං 11.2.i, 11.2.ii ලං ආදී ලං ව සෙන් ලං  රුණඋ ලං දදළව ලං දා  ලං  ර ලං

ඇමිණිෙ 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. රන ලංස ේව ලංස ොමිෂන් ලං බ ලංචක්රසඛ  ලංදා  ලං01/2020 ලංහි ලං  න් ලංවිධිවිධනෙන් ලංඋ ලංදනුව ලං ක්රීෙ ලං  ලං තුටුදෙ  ලං

ස ේව ලං කෙක් ලං පපූර්ණ ලං ර ලංතිබීභ. 

12.1 උ   ලංවීභඋ ලංසුදුසු ප ලංකඵන ලංදිනඋ ලංපූර්ව න්න ලංව ර ලං05 ලංතුළ ලංසිෙළු ලංවටුප් ලංවර්ධ ** ලංඋඳෙසගන ලංතිසේ ලං

/ ලංනත.* 

(ආෙතන ලං ාග්ර සේ ලංXII:16:9, XII:16:10    ලංXII:36:1:4(i)   ලං(ii) ෙඋසත් ලංකඵ ලංඇති ලංවටුප් ලංවර්ධ  ලං

උ   ලංවීප ලං   ලංිණළිගනු ලංසනොකසේ.) 

  *(දදළ ලංසනොවන ලංවචනෙ ලං ඳ ලං පාන්න) 

12.2 උ   ලංවීභඋ ලංසුදුසු ප ලංකඵන ලංදිනඋ ලංපූර්ව න්න ලංව ර ලං05 ලංතුළ ලංවටුප් ලංවර්ධ  ලංකඵ ලංසනොභති ලංනප ලංවටුප් ලං

වර්ධ  ලං05 ලංකඵන ලංදින ලංසතක් ලංඋ   ලංවීභඋ ලංසුදුසු ප ලංකඵන ලංදිනෙ ලංනවත ලංගණනෙ ලං ළ ලංයුතුෙ. ලංඒ ලංදනුව ලං

සුදුසු ප ලංකඵන ලංදිනෙ** ලං: ලං..................... 

**(වටුප් ලංවර්ධ  ලංඳත්රි  ලංඳස ේ (05) ලං  ති  ලං ළ ලංිණඋඳත් ලං12.1 ලංසිඋ ලං12.5 ලංදක්ව ලංදා  ලං ර ලංදමුණන්න) 

 

13. ලං රන ලං ස ේව ලං ස ොමිෂන් ලං බ ලං චක්රසඛ  ලං දා  ලං 01/2020 ලං හි ලං   න් ලංවිධිවිධනෙන් ලංඋ ලං දනුව ලං විනෙනුකක ලං දඬුවප ලං

කඵ ලංසනොභති ලංවීභ. 
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13.1 සගොනුව ලංදනුව, ලංඋ   ලංවීභඋ ලංසුදුසු ප ලංකඵන ලංදිනඋ ලංපූර්ව න්න ලංව ර ලං05 තුළ ලංරීසිදු ලංවිනෙ ලංදඬුවභ 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 ලං යුතුෙ ලං - ලං

ඉඛලුපඳසතහි ලං“ආ” ලංස ොඋ  ලංෙඋසත්) 

13.2 ලං 13.1 ලංහි ලං  න් ලං කසීභව ලංතුළ ලංවිනෙ ලංදඬුවභ උ ලංකක්ව ලංඇති ලංදතර ලං11.2 ලංෙඋසත් ලං රුණු ලං  න් ලං ර ලං

ඇත්නප ලං   ලංඒ ලංදනුව ලංඋ   ලංවීප ලංදිනෙ ලං ාස ජධනෙ ලංසේ ලංනප ලංඑභ ලංදිනෙ 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 ලංදිනෙ ලං: ලං

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

 

14. පූර්ව න්න ලංඳ  ලංව ර ලංතුළ 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 ලංදදළ ලංවර්ෂෙඋ ලංපූර්ව න්න ලංවර්ෂ ලං05 ලංඳ ත ලංවගුසවහි ලංඳළමු ලංතීරුසේ ලං

 උ න් ලං ළ ලං යුතුෙ. ලං දදළ ලං  ර්ෙ ලං  ධන ලං වර්ත ලං 05 ලං හි ලං   ති  ලං ළ ලං ිණඋඳත් ලංඇමිණිෙ ලං යුතුෙ. ලං  ර්ෙ ලං  ධන ලං

වර්තසේ ලංදව න ලංඇගයුසභහි ලංවි ඛඳ ලංනිර්සද්  ලංඑ  උ ලංවඩ ලංදක්ව ලංඇති ලං   ලංදදළ ලංනිකධපාෙසේ ලංදත් න ලං  ලං

නික ලංමුද්රව ලංතඵ ලංසනොභති ලංවර්ත ලංිණළිගනු ලංසනොකසේ. 

වර්ෂෙ දව න ලංඇගයුභ 

විශිෂථි ලං/ ලං භන ලංප්රභණෙඋ ලංවඩ ලංඉ ළි ලං/ ලං තුටුදෙ ි ලං/ ලං

ද තුටුදෙ ි 

දදළ ලං

නිකධපාෙ ලං

දත් න් ලංතඵ ලං

ඇත ලං/ ලංනත 

   

   

   

   

   

 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 
දනු ලංදා ෙ 

15.2 ලං 
ඳ චත් ලං
උඳධිසේ ලං
නභ 

15.3 
විෂෙෙ 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 ලං

ඇමිණිෙ ලංයුතුෙ.) 
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16. උ   ලංවීභඋ ලංසුදුසු ප ලංකඵන ලංදිනඋ ලංස ේවසේ ලංව ර ලංද දඋ ලං(18) ලං උ ලංසනොදඩු ලං ක්රීෙ ලංස ේව ලං කෙක් ලං පපූර්ණ ලං ර ලං

ඇත. 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 ලංI ඳඨභකව ලං ර්ථ  ලංසක  ලං පපූර්ණ ලං රන ලංකද ලංඵවඋ 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 ලංඇති ලං

සිෙලු ලංසඛ නවක ලං  ති  ලං ළ ලංිණඋඳත් ලං රුණඋ ලංදදළ ලංදා ෙ ලංඑක් ලංඑක් ලංසඛ නසේ ලංදකුණු ලංඉ ළ ලංස ළවසරහි ලං උ න් ලං ර ලං

අං  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 ලංඳපාඳකන, ලං වසද්  ලං උයුතු, ඳළත් ලං බ ලං  ලංඳළත් ලංඳකන ලංදභතා ෙ ලං/ ලංදදළ ලංදභතා ෙ 

 

1. නිකධපාෙ ලංඉ ත ලං  න් ලං ර ලංඇති ලංසිෙලු ලං රුණු ලංනිවරදිෙ. 

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

සතොරතුරු ලං පපූර්ණව ලංඉදිපාඳත් ලං ර ලංඇති ලංඵව ලංද ලංදදළ ලංසිෙලු ලංසඛ නවක ලංවශති   ෂ ලංිණඋඳත් ලංදමුණ ලංඉදිපාඳත් ලං ර ලං

ඇති ලංඵව ලංද 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. ........................................ ලංභ ත ලං/ ලංභ ත්මිෙ ලං/ ලංසභනවිෙ ලංසේ ලංරන පා ලං/ ලංඳමිණීභ ලං/ ලං සිරීභ ලං තුටුදෙ ෙ. ලංඔහුසේ ලං

/ ලං ඇෙසේ ලං  ර්ෙ ලං  ධනෙ, ලං නෙ ත්වෙ, ලං  රීෙව ලං   ලං ඊළඟ ලං උ   ලං වීභඋ ලං දදළව ලං තනතුරු ලං   ලං වගකීප ලං දරීසප ලං

 රීෙව ලං ක  ලංඵලීමි. ලංඔහු ලං/ ලංඇෙ ලංශ්රී ලංකා  ලංඳපාඳකන ලංස ේවසේ ලංවිස ේෂ ලංසරේණිෙඋ ලංඋ   ලංරීරීභ ලංනිර්සද්  ලං රමි ලං/ ලං

සනො රමි.* 

 

5. නිවරදිව, ලංදනනව ලං පපූර්ණ ලං ළ ලංඅයදුම්පතද, ලංඑක් ලංඑක් ලං රුණඋ ලංදදළ ලංදා ෙ ලං උ න් ලං රමින් ලංදා  ලංිණළිසවළින් ලං

අදාෂ කේඛනල 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 - අදාෂ අොතාංකේ කේ ම් විසින් වම්පූර්ණ  ෂ යුතුය. 

 

සඛ ප, 

රන ලංඳපාඳකන, ලං වසද්  ලං උයුතු, ඳළත් ලං බ ලං  ලංඳළත් ලංඳකන ලංදභතා ෙ. 

 

1. ශ්රී ලං කා  ලං ඳපාඳකන ලං ස ේවසේ ලං I සරේණිසේ ලං ................................................. ලං භ ත ලං / ලං භ ත්මිෙ ලං / ලං සභනවිෙ ලං සේ ලං

රන පා ලං   ලං  සිරීභ ලං ිණළිඵව ලං සදඳර්තසපන්තු/ ලං ආෙතන ලං ප්රධනිෙසේ ලං නිර්සද්  ලං  භඟ ලං එ 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. 

 ............................................................. ලංභ ත ලං / ලංභ ත්මිෙ ලං/ ලංසභනවිෙ ලං2022.01.01 දිනට ලංශ්රී ලංකා  ලංඳපාඳකන ලං

ස ේවසේ ලංවිස ේෂ ලංසරේණිෙඋ ලංඋ   ලංරීරීභ ලංනිර්කේ  රමි. / කනො රමි.* 

 

 (*නිර්සද්  ලංසනො රන්සන් ලංනප, ලංස ේතුව ලංස ටිසෙන් ලං  න් ලං රන්න.) 

 

3. නිවරදිව, ලංදනනව ලං පපූර්ණ ලං ළ ලංඅයදුම්පතද, ලංඑක් ලංඑක් ලං රුණඋ ලංදදළ ලංදා ෙ ලං උ න් ලං රමින් ලංදා  ලංිණළිසවළින් ලං

අදාෂ 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 




