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ලයඹ ඳෂළත් ආදළයම් දදඳළර්තදම්න්තුදේ පුරලෆසි ප්රඥප්තිය 

ඔබ විසින් දැන් ප්රවේශ  නන්වේන් ඔබ  වේව න  ිරීමට  ූදදනන්වන සිිනන 

ව්ථනන ක යි 

 

අඳදේ දෙදශලර 

 

න ඹ ජනතනන  නඩනත් උවව් ජීනන තත්න ක් උදනකරදීවේ්ව කර්තනය   උරදීට වාන බු 

වේගනන ජනතනන  ාන ආර්ථික   නඩනත් ප්රතිලාන  ාැවේබන යුරිනන් ආදන ්ව උඳන ටනර්ග න්  

යදනා බාතා ක්රි නන  නැීමට  

 

 

 

අඳදේ දෆක්ෙ 

 

“න ඹ ඳළනත වේනනුවේනන් වකව් කර ඇතිල ආදන ්ව උඳන    ටනර්ග පිළිබ 

නීතිල ක්රි නත්ටක ිරිනට තුලින් න ඹ ජනතනන  උවව් ජීනන තත්න ක් ාඟන 

කර දී න ඹ වීනර්ධනවේේ වේකො ව්කරුනන් මට” 

 

යඳවේේ කැඳමට:-  

- යනීකන 

- ප්රඥානනන්තන 

- ආචනරව්වඳන්නන 

- යනවේබෝධවේ න් ුරක්තන 

- විෂ මූලිකන ාන යඳක්ෂඳනතීන 

- විනිවිද නනවේ න් ුරක්තන 

- නගමවේටන්  

- යප්රටනදන 

- කනර් ක්ෂටන ාන වඳාතනනවේ න්   ාබන දීට  කැඳම සි න්වේනමු 
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බළ දදන දවේලය 

දවේලය බළ 

දීදම් ප්රමිති 

(ඳෆය /දින/වි) 

අදළ නීි , 

වංග්රශය, 

දරගුළසි ආදිය 

ඉදිරිඳත් කයුතු 

දතොරතුරු/දේඛන 

(වම්පූර්ණ ක යුතු 

ආකෘිඳත්ර , මෙ ආකෘිඳත්ර 

බළ ගත ශෆකි වහථළන , 

දගවිය යුතු ගළවහතුලක් 

ඇත්නම් මය දගවිය යුතු 

කවුළු පිහිටි වහථළනය යනළදී 

විවහතර 

ඔබට උදේ බළ 

ගත ශෆක්දක්( 

නිධළරීයළදේ නෙ 

, තනතුර, 

වහථළනය, 

දුරකථන/සෆක්වහ 

/විදුත් තෆඳ 

1.වළධනඳත්ර 

ඳරීක්ණයට 

පුද්ගයින් ඳෆමිතණි 

විට 

සි ළු වේතොරතුරු 

ඇතිල වි  විනනඩි 

30 

1990 යීක 08 

දරණ න ඹ 

ඳළනත් මුදල් 

ප්රඥා්තතිලවේේ 73 

(8) (ය) (ආ) (ඇ) 

නගන්තිල 

1. ලි නඳදීචි ඔ්තපුවේශ 

පි ඳතක් 

2. ටනනක වැාැව්වේ්ව 

පි ඳතක් 

3.වේගොඩනැගිල්ාක් ඇත්න්ව 

වැාැව්වේ්ව පි ඳතක් 

4. බැීකු තක්වේව රුනක් 

ඇත්න්ව පි ඳතක්  

5. නිනඳන්ව තක්වේව රු 

ඇත්න්ව පි ඳතක් 

6.යදනා වේනනත් ලි විලි 

(කැනන ඇතිල වේශානන  

ඳැමිණ සිටීට) 

කැම්ව කර ඇතිල 

නිාධනීම න 

ඳරීක්ණය වශළ 

ලෆඩිෙනත් 

දතොරතුරු ලළර්තළ ශළ 

දේඛන අලය යෆයි 

තක්දවේරුකරු 

තීරණය ක 

අලවහථළලක 

විනනඩි 30  

1.එට ඉදිනඳත් කා ුරතු 

වේල්ඛන ාන නනර්තන ඉදිනඳත් 

ිරීමට( ඉල්ාන ාද වේල්ඛන 

ාන නනර්තනනා වතයන න  

කරන ාද වේාෝ මුල් පි ඳත් 

ඉදිනඳත් ිරීමට) 

 

 

ඳිනක්ෂණ  

වේටවේා නන 

තක්වේව රුකරු 

තීරණය ගෆනීෙ 

වශළ ක්දේත්ර 

ඳරීක්ණයක් අලය 

බලට තක්දවේරුකරු 

තීරණය කරන විටක 

දශෝ ක්දේත්ර 

ක්වේෂ ත්ර 

ඳීමක්ෂණ  

යනවන් දන සි  

කනර් නා දන 

14 ක් තුා 

 

1.වේේඳා වේනත ාඟනවි  

ාැිර වේකිනට ටනර්ග  පිළිබ 

වැාැව්ටක් ාබන දීට 

2. ව්වබන්ධ කා ාැිර 

ුරකථන යීක ාබන දීට 

ක්වේෂ ත්ර 

ඳීමක්ෂණ   

බා ාත් 

නිාධනීම න 
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ඳරීක්ණයක් කරන 

දව ඉේළ සිටින 

විට 

ක්දේත්ර ඳරීක්ණ 

අලවහථළදේදී අදළ අය දශෝ 

නිදයෝජිතදයකු ඳෆමිතණ 

සිටීෙ 

2. දගවීම් කරන ද 

වළධන ඳත්ර නිසි ඳරිදි 

දගවීම් කර ඇි 

බලට පිටවන් කර 

ගෆනීෙ 

විනනඩි 10 

1990 යීක 08 

දරණ න ඹ 

ඳළනත් මුදල් 

ප්රඥා්තතිලවේේ 58 

(1) ාන (2) 

නගන්තිල 

1. ව්වපූර්ණ වේගම්ව යනවන් 

කර ඇතිල බන  වේගම්ව ිනසිට් 

ඳත්  

2. මුල් ඔ්තපුන 

වාතිලක ිරීමට  

බා ාත් 

නිාධනීම න 

3. අභියළචනළ කිරීෙ 

තක්දවේරුකරුලකු 

විසින් නිකුත් කරන 

ද තක්දවේරුලකට 

දශෝ ෙතයක් 

වම්බන්ධදයන් 

අතෘ්තියට ඳත් ව 

විට අභියළචනළ කිරීෙ 

 

 

සි ළු කරුණු 

ව්වපූර්ණ කර 

ඇතිල වි ක  දන 

30 ක කනා ක් 

1990 යීක 08 

දරණ න ඹ 

ඳළනත් මුදල් 

ප්රඥා්තතිලවේේ 79 

(1) (2) (3) (4) 

(5) (6) (7) (8) 

(9) (10) (11) 

(12) (13) 

නගන්තිල 

1.යභි නචන  වේකොටවනිනව් 

යටතන යදනා වේල්ඛන 

වහිතනලිඛිතන ඉදිනඳත් 

ිරීමට 

2.තක්වේව රුන වේාෝ ටතවේේ 

පි ඳතක් ඉදිනඳත් ිරීමට 

3.යභි නචන  විවදීට වාන 

ඳනදක කර ගත ාැිර 

වේතොරතුරු ාන වේල්ඛන 

ඉදිනඳත් ිරිනට 

අදළ තක්දවේරුල දශෝ 

ෙතය බළදී දින 30 ක් 

ඇතුත අභියළචනය 

ඉදිරිඳත් ක යුතුයි. 

 

 

වේකොටවනිනව් 

වෙළදෝචන 

ෙණ්ඩයට 

අභියළචනළ කිරීෙ 

 

1990 යීක 08 

දරණ න ඹ 

ඳළනත් මුදල් 

ප්රඥා්තතිලවේේ 80 

(1) (2) (3) (4) 

(5) , 81 (1) (2) 

(3) , නගන්තිල 

වේකොටවනිනව් විසින් ාබන ුන් 

තීන්ුන ාබනුන් දන සි  

වතිල ක් තුා  

 

වේකොටවනිනව්  
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අභියළචනළ 

අධිකරණයට 

අභියළචනළ කිරීෙ 

 

1990 යීක 08 

දරණ න ඹ 

ඳළනත් මුදල් 

ප්රඥා්තතිලවේේ 84 

(1) (2) (3) (4) 

(5) (6) (7)  

නගන්තිල 

වටනවේාෝචන ටණ්ඩාවේේ 

තීරණ  යභි නචක වේනත 

ාබනුන් දන සි  එක් 

ටනව ක් ඇතුාත  

ගනව්තුන රු 50/- 

යභි නචනන 

ටණ්ඩාවේේ 

වේල්ක්ව 

විදරෝධතළ ඉදිරිඳත් 

කිරීෙ 

57 (1) ආ 

නගන්තිල  

  වේත්  ්ව 

යභි නචන ක් 

කර නැතිල වි ක  

87 (1) (2) 

බේද ය  ිරීමට 

ව්වබන්ධවේ න් රතු 

නිවේශදන  ාැබී දන 30 ක් 

තුා ඉදිනඳත් කා ුරතුයි.  

වේකොටවනිනව්  

4. දද්ඳ ලටිනළකම් 

වශළ ෙත ප්රකළ 

බළ දීෙ 

ඳැ  02 

1990 යීක 08 

දරණ න ඹ 

ඳළනත් මුදල් 

ප්රඥා්තතිලවේේ 62, 

63, 64 (2) (ය) 

(ආ)  නගන්තිල 

1. නිසි ඳිනද ව්වපූර්ණ කරන 

ාද ඉල්ලු්ව ඳත්ර  

2.වේේඳා වාන ලි නඳදීචි  

වහිත මුල් ඔ්තපුවේශ 

පි ඳතක්   

3.ඳැනරු්ව ඔ්තපුවේශ 

වේකටු්වඳතක්  

4.වේේඳා  යදනා 

මිනින්වේදෝරු වැාැව්ට 

5.වේගොඩනැගිලි ඇත්න්ව 

වේගොඩනැගිලි වැාැවට් 

6.විකුණු්ව ගිවිසුටක් වේාෝ 

බැීකු තක්වේව රුනක් 

ඇත්න්ව එහි පි ඳතක්  

දද්ඳ ගෆනුම්කරු දශෝ 

දද්ඳ පිළිබල නිසි 

දෆනුෙක් ඇි 

නිදයෝජිතදයකු ඉදිරිඳත් 

විය යුතුයි 

වේකොටවනිනව් ටඟින් 

තක්වේව රුකරු 

ෙතය බළදීෙට 

ලෆඩෙනත් 

දතොරතුරු අලය 

යෆයි තක්දවේරුකරු 

තීරණය ක විට 

ඳැ  02  

1.තක්වේව රුකරු විසින් 

වඳ න වේාව ඉල්ාන ඇතිල 

වේතොරතරු ාන වේල්ඛන 

වතයළයනය කරනු බන 

දේඛන දශෝ මුේ පිටඳත් 

ඉදිරිඳත් ක යුතුයි 

ඳීමක්ෂණ  

වේටවේා නන 

තක්වේව රුකරු 
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ෙතය බළ දීෙ 

වශළ ක්දේත්ර 

ඳරීක්ණයක් ක 

යුතු යෆයි තීරණය 

ක අලවහථළලක 

ව්ථනන 

ඳීමක්ෂනවේනන් 

ඳසු ඳීමක්ෂණ 

දනවේේට වේාෝ 

ඊාඟ කනර් නා 

දන  තුා 

 

1.ඉඩට  ාඟනවි  ාැිර 

වේකිනට ටනර්ග  පිළිබ 

වැාැව්ටක්  

2.ව්වබන්ධ කා ාැිර 

ුරකථන යීක 

 

බා ාත් ක්වේෂ ත්ර 

ඳීමක්ෂණ 

නිාධනීම න  

5. ෙත වශික 

කිරීෙ  

ෙත ඉේලුෙකින් 

බළ ගත් ෙතයක් 

ෙත ලියන ද 

ඔ්තපුලක් වශික 

කිරීෙ 

විනනඩි 10 

1990 යීක 08 

දරණ න ඹ 

ඳළනත් මුදල් 

ප්රඥා්තතිලවේේ 62, 

63  නගන්තිල 

1.යදනා ටත ප්රකන   ඳිනද 

ගනව්තු වේගවූ ිනසිට්ඳත 

පි ඳතක් වටඟ 

2.ලි නඳදීචි කා වේාෝ 

ලි ඳදීචි ිරීමට  ූදදනන්ව 

කර ඇතිල ඔ්තපුන ාන 

පි ඳතක් 

වේකොටවනිනව් / ටත 

වාතිලක ිරීමට  

බා ාත් 

නිාධනින න 

6. වහදේච්ඡළදලන් 

ඉදිරිඳත් කරන ඔ්තපු 

වශික කිරීෙ 

විනනඩි 30 

1990 යීක 08 

දරණ න ඹ 

ඳළනත් මුදල් 

ප්රඥා්තතිලවේේ 62 

(2)(ය) (ආ)  

නගන්තිල 

1. ලි ඳදීචි කරන ාද වේාෝ 

ගනව්තු වේගනන ාද වනධන 

ඳත්ර  වා පි ඳතක්  

2.වේේඳා  යදනා 

මිනින්වේදෝරු වැාැව්ට  

3.නීතයනනුකා බැීකුනක් 

වේාෝ මූාය ආ තන ක් 

ටඟින් නිකුත් කා 

වතයන න  කරන ාද 

තක්වේව රු නනර්තනවේශ 

පි ඳතක්  

4.ලි ඳදීචි කරන ාද 

විකුණු්ව ගිවිසුටක් වේාෝ 

වේේඳා නිනනනකට පිළිබන 

තීරණ  කා ාැිර වේනන ්ව 

නීතයනනුකා ලි විල්ාක්  

දෙදවේ ඉදිරිඳත් කරන ඔ්තපු 

ලියඳදිංචි ක දින සිට 

ලර්යක කළයක් තු 

ඉදිරිඳත් ක යුතුයි 

වේකොටවනිනව්   

7.ආදළයදෙන් ආඳසු 

දගවීෙ  

ලෆරදීෙකින් 

වේටහි වාන් 

වේල්ඛන 

ාැබීවේටන් ඳසු 

යදනා වේගම්ව 

1990 යීක 08 

දරණ න ඹ 

ඳළනත් මුදල් 

ප්රඥා්තතිලවේේ 65 

1.මුේදර ගනව්තු වේගනන ාද 

ඔ්තපුවේශ ඉඩ්ව වේර්ජිව්ට්රනර් 

වාතිලක කා පි ඳතක්  

2.මුදල් වේගනන ාද ිනසිට් 

තක්වේව රුකරු 
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ඳෆමිතණිලි ශළ  වශන බළදීම් ක්රෙදේදය 

යඳ ආ තනවේේ කනර්  ටණ්ඩා  විසින් ආචනරව්වඳන්නන යන ය උඳකනර ාන වේව නනනන් ඔබ  
ාබන වේදනු ාැවේේ.  ඉාත වාන් ප්රමිතීන් ාන ව්වබන්ධන ඔබ  ඇතිල ඳැමිණිලි ඳාත වාන් 
නිාධනීමන් වේනත වෘජුනට වේාෝ ලි ඳදීචි තැඳෑවේාන් වේාෝ දන්නන්න. 
 
නෙ:- එච්.ඒ.ඩී.වේාට්ිනආරච්චි      නෙ:- ආර්.ඩී.එව්.ගුණනර්ධන 
තනතුර:- ඳළනත් ආදන ්ව වේකොටවනිනව්   තනතුර:- තක්වේව රුකරු  
වහථළනය:- න ඹ ඳළනත් ආදන ්ව වේදඳනර්තවේ්වන්තුන වහථළනය:-න ඹ ඳළනත් ආදන ්ව වේදඳනර්තවේ්වන්තුන   
ඳළනත් ව න කනර් නා වීකීර්ණ    ඳළනත් ව න කනර් නා වීකීර්ණ  
කුරුණැගා      කුරුණැගා 
දුරකථන අංකය :- 037-2223806   දුරකථන අංකය :- 037-2227633 
 
සි ළු ඳැමිණිලි ාද බන දන 14 ක් ඇතුාත දන්නන යතර යනවනන පිළිතුර දන 45 ක් ඇතුාත 
දන්නනු ාැවේේ. 
 

අනලදබෝධයකින් 

දශෝ දලනත් 

ඳෂළතකට අදළ 

ගළවහතුලක් 

දගවීෙකදී දශෝ 

ප්රිහඨළලකට ලඩළ 

ලෆඩිදයන් ගළවහතු 

දගවීෙකදී ආඳසු 

දගවීෙක් ඉේළ 

සිටිය ශෆක 

බැීකු ප්රකන න 

වටඟ ඳීමක්ෂන 

කර බාන ාැබී්ව 

තාවුරු 

කරවේගන වතිල 

02 ක් තුා 

ආඳසු වේගමට 

යනුටත ිරීමට 

වාන නිවේ ෝජය 

ප්රධනන වේල්ක්ව 

(මූාය) වේනත 

ඉදිනඳත් කරනු 

ාැවේේ.  

 

(1)(ය) (ආ) (ඇ) 

(2) (3) (4) 

නගන්තිල 

ඳවේත් මුල් පි ඳත වා 

වේදනන පි ඳත 

3.වේදනරක් වේගමටකදී න්ව 

ඔ්තපුවේශ වේදනන පි ඳත  

යානන ාද පි ඳවේත් වේදනන 

පි ඳත 

4.ඉල්ලී්ව ලිපි  

5. සිු මට පිළිබ දවුරු්ව 

ප්රකන  ක් 

වෆකිය යුතුයි 

1.මෙ දගවීෙ සිදු කර 

ලවරක් දගවීෙට දඳර ආඳසු 

දගවීෙ වශළ ඉේලුම් ක 

යුතුයි. 

2.ලෆඩිපුර දගවීෙකදී නම් 

ලවර 03 ක් ඇතුත ඉේලීම් 

ක යුතුයි. 

8. ඳෂළත් ඳළන 

ආයතන දලත මුද්දර 

ගළවහතු නිදශවහ 

කිරීෙට නිර්දද් 

කිරීෙ  

වතිල 02  1.ඉඩ්ව වේරජිව්ට්රනර් 

කනර් නා  වේනතිලන් ාබන 

වේදනු ාබන ඉඩ්ව ලි නඳදීචි 

කරන ාද උඳවේල්ඛන  

2. ඉල්ලී්ව ලිපි  

වේකොටවනිනව් 
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දෙෙ කළර්යළය අේව දශෝ දණදයන් දතොර වහථළනයකි 

 

පුරනැසි ප්රඥා්තතිල  යඳ විසින් වඳ නු ාබන වේව නනනන්වේේ ගුණනත්ටක නන  නැඩදුරණු ිරීමට 

වාන ඔබවේේ වේ ෝජනන ාන යදාව් යවේේ වේකො  වාකමු. 

 

ප්රඥා්තතිල    වේත් ාබන වේදන වේව නනනන් නිරතුරුන වීවේ ෝධන  ිරීමට  ාන නැඩිදුරණු ිරීමට  

යපි බැදී සිිනමු. 

 

 

 

 

 

 

 


