
l 2022 ජූනි 23 බ්රහස්පතින්දාදැන්වීම් 

– ලංකා වයඹ ”•ව”—ලය, —යා“ය
—– පදනම මත වා සමනය ස“ත /

ර“ත ම” “වාහන වෑ රථ ලබා ගැ”ම
ෙමම ”•ව”ලෙ“ “වාහන අව“තා සඳහා —– පදනම මත වා– සමනය ස“ත / ර“ත 
ම “වාහන වෑ රථ ලබා ගැ”ම සඳහා “ල ගණ (වසරක කාලය” සඳහා) කැඳව ලැෙ•.

ෙටඩ• ප—කා සහ ඊට අ—ළ ”—තර ප—කා ස“ෙ“ වැඩ කරන ”නවල ෙප.ව. 9.00 ’ට  
ප.ව. 3.00 ද”වා ආප” ෙනාෙගව ලබන ”. 500.00 ක “දල” ”•ව”ල•ය සර“ ෙවත 
ෙගවා ල”පත “ෙය–’ ෙ”ඛකා“කා“, සාමා— පාලන ෙවත ඉ”’ප’ •“ෙම 2022.06.22 
’ට ලබා ගත හැ•ය. ෙටඩ• ප—කා සහ ඊට අ—ළ ”—තර ප—කා “—’ •“ම 2022.07.14 
”න ම–’න 12.00  අවස ෙ“.

ඔබෙ” “ලගණ අප ”’ “—’ කර ලබන ෙප–රමෙ“ සටහ කර, ““ තබා “ල ගණ 
බහාල ලබන කවරෙ“ ව පස ඉහළ ෙකළවෙ•  "—– පදනම මත ම” “වාහන වෑ රථ ලබා 
ගැ”ම" යෙව සඳහ කර සභාප“, “ස’පාදන ක“•ව, වයඹ ”ව”ලය, —•යා”“ය 
යන •”නයට 2022.07.14 ”න ප.ව. 2.00 ට ෙපර •යාප”ං— කළ තැපෑෙල එ•මට ෙහ– 
ෙ”ඛකා“කා“ කා•යාලෙ“ තබා ඇ“ ෙටඩ• ෙප”“යට බහා–මට ෙහ– කට– කළ 
–ය. ෙටඩ• ප—කා 2022.07.14 ”න ප.ව. 2.00 ට ෙ”ඛකා“කා“ කා•යාලෙ““ ”වෘත 
කර ලැෙ•. ඒ සඳහා ෙටඩ•ක”ට ෙහ– ඔ“ෙ” බලයල’ “ෙය–“තෙය—ට සහභා“ •මට 
අව—ථාව ෙද ලැෙ•. අස—•ණ ෙහ– “මාද • ලැෙබන ෙටඩ•ප’ ““”ෙ’ප කර 
ලැෙ•.

ෙ”ඛකා“කා“,
– ලංකා වයඹ ”•ව”—ලය,
—•යා”“ය.

“ස’පාදන ’•ම”

1964 අංක 28 දරන ඉඩ’ අ’කර ගැ”ෙ’
(සංෙශධන) පන“ සංෙශ“ත ප” 

ඉඩ’ අ’කර ගැ”ෙ’ පනෙ’ (460 වැ“ පෙ’දය)

7 වැ“ වග“ය
ඉඩ’ අමා“ාංශෙ“ අංකය - 
මෙ” අංකය - 
ඉඩ අ’කර ගැ”ෙ පනත යටෙ’ රජයට අ’කරෙගන ඇ“ පහත සඳහ ඉඩ සඳහා එම 
පනෙ’ 9 වන වග“ය යටෙ’ ““ක හා ව” ප“”ෂණ 2022.06.23 ”න ෙපා””“ගම 
“ාෙ–—ය ෙ”ක  කා•යාලෙ“ “ මා ”’ පව’ව ලබන බැ“ මහජනයාෙ” ’නගැ”ම 
සඳහා ෙම” දවා ’“ ලැෙ•. ෙමම ඉඩ ෙකෙර“ සබධතාවය” ඇ“ අය එම 
ප“”ෂණ සඳහා ඉ”’ප’ ”ය –ය. වැ• ”—තර සඳහා අංක G 2265/32 හා 2022/02/02 
”නැ“ රජෙ“ අ“ ”ෙ•ෂ ගැස” ප–ය බලන.

””කය —”ණෑගල

“ාෙ–—ය ෙ”ක 
ෙකා”ඨාසය

ෙපා””“ගම

’ාම “ලධා’ ෙකා”ඨාසය 337 ෙමාරෙගා”ලාගම

”•ක ”ර ඉඩම ”““ ගම 
/ ග’

කැබ• අංක “” ඉඩ’ 
“මාණය

අ.ග.”. 2991, අ“. අංක 3, 
ප– අංක 3

’යඹලෑව 585, 586, 588, 589, 590, 592, 
596, 597, 598, 603, 604, 606, 
609, 610, 611, 615, 616, 617, 
619, 620, 621, 625, 629, 630, 
633, 634, 635, 639, 640, 642, 
645, 646, 650-653, 655, 656, 
660-663, 665, 668, 669, 673, 
674, 675, 680, 681, 684, 685, 
686, 690, 691, 692, 694-698, 
700-706, 708-712

ෙහ”. 4.1383

 ඩ•.එ’.එ. දසනායක
 “ාෙ—ය ෙ”ක’,
 ෙපා””“ගම.
“ාෙ—ය ෙ”ක’ කායාලය, ෙපා””“ගම.
”නය : 2022.06.21

”ෙ•ෂ ෙදනය
උපා“ “—ෙන’සවය - 2022 ““ 27 (ස“—)  

කැලය ”•ව”—ලය
කැල—ය ”•ව”ලය ”’ 2022 ““ 27 වන ස“— ”න බ–ඩාරනායක 
අ—මරණ ජා“තර සම–ණ ශාලාෙ“ (BMICH) ““ පැවැ’•මට 
කට– ෙයා— “ෙබන උපා“ “—ෙන–’සවය සැල” කළ ප’” “ය“ත ”න 
පැවැ’ෙවන බව එ”න උපා“ “—ෙන–’සවයට •යාප”ං— • ’“න ’ය—ම 
උපා“ලා“  ෙවත කා”—කව දව“. 
2022-06-27 වන ”න පැවැ’ෙවන උපා“ “—ෙනා්’සවෙ“ “ පහත සඳහ 
උපා“ලා“ හට උපා“ ප’නැමට ”“”ධාන සල—වා ඇත. 
 l ප•චා’ උපා“ලා“
 l ශා—–ෙ““ (බා“ර) උපා“ලා“
ෙ”ඛකා“කා“.
2022-06-21

ෙවෙ’ෙ“ ”•ම ””බඳ ’•ම

ලංකා බැං—ව
1968 අංක 34  දරන පන“ හා 1974 අංක 10 දරන ”“ෙය  
සංෙශධනය කරන ලද ලංකා බැං—  ආ” පනෙ’ (397 
අ“කාරය) 22 වග“ය  යටෙ’ ”•ම ””බඳ ’•ම.
1)  ණය ෙයා“ අංකය  80867961

තලම ෙ. •. පාෙර අංක අ• ල” ’ෂා
ෙහව අ•” ල” ෙමාහම” ’ෂා මහතා ර”ෂා ගෲ“
හ– ක” යන අයට අය උක— කරන ලද ෙ–පළ ”•’ම

ලංකා බැං— ආ” පනෙ ෙව“ වග“ය යටෙ සමත කර
ලැබ – ලංකා “ජාතා—ක සමාජවා“ ජනරජෙ“ ”නැ“
අංක දරන ගැස” ප–ෙ“ හා ”න ෙ”•“–—
“නකර හා ”න“ණ යන ව ප වල පළ කරන ලද ලංකා
බැං—ෙ“ අ–”ෂ ම–ඩලෙ“ ෙය–ජනා ස““යට අ’ලව “
ණය “දෙ ෙ•ෂයද ”•’ම ෙකෙරන ”නය ෙත” ඒ මත අය”ය
– ෙපා•යද ලංකා බැං— ආ” පනෙ අංක වන වග“ය
යටෙ අයකර ගත හැ• ගා— හා “ද ද අයකර ගැ”ම ”—ස
ෙම පහත උපෙ ඛනෙ“ ”—තර ෙකාට ඇ“ ෙ–පළ සහ ප’“
ලංකා බැං—ව තලම ශාඛා ප’“ෙ““ ෙව“ ”න
ෙප ව ට ෙකාෙළානාව ”හාර මාවත අංක ” ඇ”
එ– ඔ”ෂ ෙවෙ–’කාර එ එ– ” ක”ණාර න මහතා ”’
“’–ධ ෙවෙ–’ෙ“ ”—ණ ලබන බව ෙම” දවා ’““

ඉහත සඳහ” උපෙ”ඛනය

වයඹ පළාෙ තල ”——”කෙ“ උ” තල ප ෙ“
තලම “ාෙ–—ය සභා “මාෙ“ තලම “ාෙ–—ය ෙ ක

ෙකා”ඨාසෙ“ මන”— ’ාම “ලධා“ ෙකා”ඨාසෙ“ ඉ—මා”
ර ’ාමෙය ” “ ස•ෙ“ය• ජනරා ”’ ඔ“ෙ” භාරෙය

තබා ඇ“ ඔ“ ”’ සාදන ලද අංක දරන ”•ෙර ෙලා”
ෙලස ““පණය කර ඇ“ රජෙ“ ඉඩ ෙකාටස එන එ– ෙලා”

උරට “ ෙව•ය රජෙ“ ඉඩමද නැෙගන රට “ ෙව•ය රජෙ“
ඉඩම හා පාර ද ද—ණට “ ෙව•ය රජෙ“ ඉඩම හා පාරද
බ—නා රට “ ෙව•ය රජෙ“ ඉඩමද මා”ව ෙහ”ටයාර –ං”ව”
දශම අට” හත” ෙදක” අටක ෙහ” – “මාණය•
–”ත වන අතර එ ඇ“ ’ය ෙ– සමග ෙ“ ෙමය තලම ඉඩ
•යාප”ං— •“ෙ කා•යාලෙ“ •යාප”ං—
කර ඇත

වයඹ පළාෙ තලම ”——”කෙ“ උ” තල
ප ෙ“ තලම “ාෙ–—ය සභා “මාෙ“ තලම “ාෙ–—ය
ෙ ක ෙකා”ඨාසෙ“ මන”— ’ාම “ලධා“ ෙකා”ඨාසෙ“
ඉ—මා” ර ’ාමෙ“ ” “ බලයල ““ෙ—” • ””ෙ•වර
”’ මෑතක “ කරන ලද මැ”මකට අව සාදන ලද ි
”නැ“ අංක දරන ”•ෙර ෙලා” ෙලස ““”ත එ– ඉඩමට
උ” නැෙගන රට රජෙ“ ඉඩම – ඒ ඩ• අ•” ල” ”’
සංව•ධනය කරන ලද අ“’”ත ඉඩම ද ද—“ නැෙගන රට

තලම ’ට මනාරම ද”වා පාර ද ද—“ බ—නා රට
“ ෙව•ය ඇළ සඳහා ෙවකරන ලද ෙකාටස සහ රජෙ“ ඉඩමද
උ” බ—නා රට “ ලෙව•ය ඇල ද මා”ව අ”කර ෙදක”
ප•ච— ”’පහ” දශම එකක අ “ ප• – “මාණය•
–”ත වන අතර එ ඇ“ ’ය ෙ– ෙ“

ෙව” •“’

ඉඩම ළ ෙහ– ඒ මත ඇ“ ’ය ඛ“ජ ෙමම ෙය”මට ෙමම
“—නෙ““ ව“නා ග ද ඇළ ෙ“ වල “කම සහ තැ”මට
ෙස–”’ •“මට වැඩ •“මට හා එව ඛ“ජ බැහැර ෙගන
යාමට ඇ“ අ”“ය රජය ෙවත ෙවකර තබා ඇත
ඉඩමට අ”“ක” වශෙය ඇ“ “කම ෙමම “—නය කර
ලබන ”නයට ඉඩම මත පව“න මා•ග අ”“ය ෙහ– ඉඩම මත
ඇ“ අෙන— පරව“තාවට යට ෙ“

ෙකා”ෙ–
අ”“ක” ”’ ෙගාඩ ඉඩෙම මඩ ඉඩෙම ෙහ”ටයාර

අ”කර වශෙය ෙම න ෙකාට “•—තව ද”වා
ඇ“ – “මාණයකටම වඩා අ— උප ෙබ“ ඒකකය” ෙමම
ඉඩෙම බැහැර ෙනාකළ –ය
අ”“ක” ”’ ෙම ෙලස න ෙකාට “•—තව ද”වා
ඇ“ ඉඩම ෙකාටසකට වඩා අ— ෙනාෙබ• ෙකාටස” බැහැර
ෙනාකළ –ය
•’ව—ට ඉහත ෙකාෙ–’ “•—තව ද”වා ඇ“
උප ෙබ“ ඒකකයකට වඩා “මාණෙය අ— ෙබදන ලද
ෙකාටසක අ”“ක”ව— ”ය ෙනාහැක
•’ව—ට ඉහත ෙකාෙ–’ “•—තව ද”වා ඇ“
උප ෙබ“ ඒකකයකට වඩා “මාණෙය අ— ෙබදන ලද
ෙකාටසක අ”“ක”ව— ”ය ෙනාහැක
ඉඩමට ෙහ– එ •’ය ෙකාටසකට ජලය සැප”ය හැ•
න ෙහ– ’නටම ඉ”කර ඇ“ ය වා’මා•ග කා•යය
ඉ”•“ම” ෙහ– ඉ”•“මට ඇ“ යම” ෙ’ෙව ජලය
සැප”ය හැ• බවට ප වෙ න ෙහ– එම ජලය සැප”ය
හැ• “ාෙ–—ය සබධෙය අ”“ක” වා’මා•ග ආ”
පනෙ වග“ය ඇ“ ““පාදන වලට අ’ලව
කට– කළ –ය
”සාප“ෙග •”ත අවසරය” සහ අ—ළ අ“කා’ෙග
බලප–ය” ලබා ෙනාෙගන එම ඉඩම මත ෙහ– ඒ ළ ඇ“
•’” ඛ“ජ ””ය හෑ“ම ෙස•ම භා”තයට ගැ”ම
අ”“ක” ”’ ෙනාකළ –ය
“ාෙ–—ය ෙ කෙ” —•ව අමැ“ය •”තව ලබාෙනාෙගන
ෙමම ඉඩම ෙහ– එ ඕනෑම ෙකාටස” බැහැර ෙනාකළ –ය

ලංකා බැං—ෙ අෂ ම–ඩලෙ“ අණ ප’”,
ලංකා බැං—ව, . එ. එ. “නා” මයා
–’තලම  කළමනාක”

ෙද”•වර “ාෙ–—ය සභාව
ෙද”•වර – ”’“ ෙවාලෙ“ ඇසළ මංග“ය

වා•“ක ඇසළ ස”” ෙපාළ 2022
ෙද”•වර ස””” ෙපාළ ““ය බ”“ම ෙව•ෙව  

ෙටඩ “ල ගණ කැඳ•ම
ෙද”වර – ”’“ ෙ–වාලෙ“ වා•“ක ඇසළ මංග“යට සමගාව ෙද”වර “ාෙ–—ය සභාව ”’  පව’ව 
ලබන ඇසළ ස””” ෙපාල 2022 අෙග–—“ මස 12  ”න ට 2022 අෙග–—“ මස 20 වන ”න ප.ව.1.00  ද”වා 
පැවැ’ෙ“.
ඇසළ ස””” ෙපාළ පැවැ’•ම ෙවෙව ස””” ෙපාළ ”“ය බ”“ම සඳහා ”””ක ස“ත ෙටඩ• 
ක”වෙග ““ තබන ලද “ල ගණ කැඳ•ම 2022.06.23 ”න ට 2022.07.06 ”න ෙප.ව. 10.00 ද”වා 
’”කර  ලැෙ•.  ෙටඩ• ”වෘත •“ම එ”නම ෙප.ව. 10.30 ට ’” කර ලැෙ•.

ෙටඩ ඉ”’ •“ෙ’ ”තර පහත ප” ෙ“.

කාරණය “දල
ස””” ““ය බ”“ෙ අවම ලං” “දල ””ය” ල”ෂ අ“ව• (”. 8,000,000.00)
ආප” ෙගවන තැප “දල ””ය” ල”ෂ හතර• (”. 400,000.00)
ආප”  ෙනාෙගවන තැප “දල ””ය” දස දහස• (”. 10,000.00)
අය”ප– ගා— ””ය” ෙදදහ— ප’යය•. (”. 2,500.00)

  ෙද”වර “ාෙ–—ය සභාව ”’ සපය ලබන සැල” හා ”’”තරයට අව ස””” ෙපාළ  ““ය ළ 
තාවකා•ක ටකර ම— ඉ”•“ම, ෙවළඳ —“ හා ස””” ෙපාළ ““ය සඳහා අව“  ””•ය ආෙල–කය සැප•මද  
ෙටඩ•ක” ”’ ’”කළ –ය.

ෙටඩ• අය”ප’, ෙටඩ• ෙකාෙ–’ හා ස””” ෙපාළ – සැලැ—ම  ස“ෙ“  වැඩ කරන  ”නය“ “ ෙප.ව. 
9.00 ’ට ප.ව. 2.30 ෙත” කා•යාලයට පැ“ණ ලබාගත හැ•ය. 2022.07.05  ”න ප.ව. 2.30  ප”  ෙටඩ• 
ඉ”—ප’ “—’ කර ෙනාලැෙ•. වැ• ”—තර පහත සඳහ  ”රකථන අංකෙයද ලබාගත හැක.

සභාප, ෙද”වර “ාෙ–—ය සභාව, 2022.06.20
”රකථන අංකය : 041-2222571     ෙද”වර “ාෙ–—ය  සභා කා•යාලෙ““ය.

වැ”• කමාත අමා“ාංශය

ෙපා” ප•ෙ“ෂණ ආයතනය
ෙපා” ප•ෙ“ෂණ ආයතනෙ“ පහත සඳහ තන” සඳහා – ලංකා “ජාතා—ක සමාජවා“ 
ජනරජෙ“ රවැ’යෙග අය”ප’ කැඳව ලැෙ•.
01. ෙය–’ අෂ (ප•ෙ“ෂණ II)
 ”””ක’ හා පළ–”ද
 බා“ර :  ””ග’ ”•ව”ලය• ලබාග’ ’“ අ–”” පළ“ ෙපළ ෙහ– ෙදවන ෙපළ 

ඉහළ සාමා•ථය” ස“ත ” / කෘ“ක•ම උපා“ය සමග අ—ළ ”ෙ’–ෙ“ 
ආචා•ය උපා“ය (PhD).

සහ
    ””ග’ ආයතනයක අවම වශෙය වසර පහළවක (15) කළමනාකා“’ව 

ම”ටෙ ප•ෙ“ෂණ පළ”–ද හා කළමනාකරණ පළ”–ද එ” වසර 
අට” (08) ආචා•ය උපා“ය (PhD) ලබා ගැ”ෙම ප”ව ”ය – අතර අවම 
වශෙය වසර ෙදක” (02) ෙ’’ඨ කළමනාකරණ ම”ටෙ ”ය –ය.

සහ 
    ””ධ ”ෙ’–වල ප•ෙ“ෂණ ක–ඩාය නායක’වය සහ ෙමෙහ– හැ•යාව 

ෙප කළ –ය. මානව සහ ෙස” සප’ කා•ය”ෂම කළමනාකරණය 
””බද පළ”–ද අමතර ”””කම” ෙ— සලක ලැෙ•.

 අ”තර : ඉහත බා“ර අය”ක”වට අ—ළ ”””ක “—ම.
ෙහ– 

    ෙපා” ප•ෙ“ෂණ ආයතනෙ“ ම–ම කළමනාකරණ (MM 1-2) ෙ—වා 
ගණෙ“ I ෙ”—ෙ“ ෙහ– අ–යන/ ප•ෙ“ෂණ ෙ—වා ම”ටෙ (AR 2) අවම 
වශෙය අ–”” පහක (05) ස•—යක ෙ—වය” සරා “—ම.

 වයස :  අය”ප’ භාර ගනා අවසාන ”නට වයස අ–”” 35 ට ෙනාඅ— ”ය – 
අතර 50ට ෙනාවැ• ”ය –ය. අ”තර අය”ක”ව සඳහා උප’ම 
වය— “මාව බල ෙනාපා ඇත 

 වැ• කා–ඩය  : HM 1-3 
 වැ• පමාණය :   ”. Rs. 86,865/-15x2,270/-120,915/- ආරභක වැ•“ තලය : 

   ”. 86,865/- (2/2016 ච”ෙ”ඛය “කාරව)
අෙන—’ ““ලාභ :
01.  ”•ක වැ•පට අමතරව පහත සඳහ “මනා ද ෙගව ලැෙ•.
 i.  ”වන ”යද “මනාව - ”.7800/-
 ii.  “වාහන “මනා ”. 50,000/- ෙහා් ෙව කරන ලද “ල වාහනය” 
 iii. ඉධන “මනාව (ෙප’” / –ස” –ට• 115 මා’කව).
 iv.  වෘ’”ය “මනාව
 v. ස“ෙ“දන “මනාව 
 vi.  ෙ’ “මනාව
02.  ෙ’ඨ ප•ෙ“ෂණ ලධා’ තන“ර (පාං’ හා ශාක ෙප–ෂණ අංශය)
 ”””ක’ :
 බා“ර :  ””ග’ ”•ව”ලය• අ—ළ ”ෂය සංෙය–ජනය• –ව ලබාග’ ’“ 

අ–”” (04) ”ෙ•ෂ පළ“ ෙපළ ෙහ– ෙදවන ෙපළ ඉහළ සාමා•ථය” ස“ත ” 
ෙහ– කෘ“ක•මය උපා“ය

ෙහ–
    ””ග’ ”•ව”ලය• අ—ළ ”ෂය සංෙය–ජනය• –ව ලබාග’ ’“ 

අ–”” (04). ”ෙ•ෂ ෙදවන ෙපළ පහළ සාමා•ථය” ස“ත ” ෙහ– කෘ“ක•මය 
උපා“ය සමග අවම වශෙය අ—ළ ”ෙ’–ෙ“ එ” අ–”” ප•චා’ උපා“ය.

ෙහ–
    ””ග’ ”•ව”ලය• අ—ළ ”ෂය සංෙය–ජනය• –ව ලබාග’ ” 

ෙහ– කෘ“ක•මය උපා“ය සහ අ—ළ ”ෙ’–ෙ“ “ අ–”” ප•ෙ“ෂණ ප•චා’ 
උපා“ය

සහ 
    අ—ළ ”ෙ’–ෙ“ ආචා•ය උපා“ය (PhD) සමග “ථම උපා“ය ලබා ගැ”ෙම 

ප”ව අවම වශෙය අ—ළ ”ෙ’–ෙ“ වසර 08 ක ප•ෙ“ෂණ පළ”–ද.
 සටහන :  අ—ළ ”ෙ’–ෙ“ ප•ෙ“ෂණ “බධන “—’ කර “—ම අමතර ”””කම” ෙ— 

සලක ලැෙ•.
 අ”තර :  ආචා•ය උපා“ය (PhD) සමග අවම වශෙය AR 1 ෙ”—ෙ“ ප•ෙ“ෂණ 

“ලධා’ෙය— වශෙය වසර 08 ක ස•—යක ෙ—වය” සරා “—ම.
ෙහ–

    “ අ–”” ප•ෙ“ෂණ ප•චා’ උපා“ය (M Phil/M.Sc.) සමග AR 1 
ෙ”—ෙ“ ප•ෙ“ෂණ “ලධා’ෙය— වශෙය වසර 10 ක ස•—යක ෙ—වය” 
සරා “—ම.

 සටහන :  අ—ළ ”ෙ’–ෙ“ ප•ෙ“ෂණ “බධන “—’ කර “—ම අමතර ”””කම” ෙ— 
සලක ලැෙ•.

 වයස :  අය”ප’ භාර ගනා අවසාන ”නට වයස අ–”” 30 ට ෙනාඅ— 
”ය – අතර, 45ට ෙනාවැ• ”ය –ය. අ”තර අය”ක”ව 
සඳහා උප’ම වය— “මාව බල ෙනාපා ඇත. 

 වැ• කා–ඩය : AR 2 

 වැ• පමාණය : ”. 76,200/-10x2,000/-96,200/-

 ආර’භක වැ• තලය : ”. 76,200.00 - (2/2016 (I) ච”ෙ”ඛය “කාරව)
අෙන—’ ““ලාභ :
01.  ”•ක වැ•පට අමතරව පහත සඳහ “මනා ද ෙගව ලැෙ•.
 i. ”වන ”යද “මනාව - ”.7800/-
 ii.  වෘ’”ය “මනාව
 iii.  ස“ෙ“දන “මනාව
 iv.  ෙ’ “මනාව
ෙපා” ෙකාෙ’
 01.  අය”ක” – ලාං•ක රවැ’ෙය— ”ය –ය. 
 02.  අය”ක” මනා ශා“’ක හා මාන’ක ෙසෟ“ ත’’වය• ප””ය –”. 
 03.  අය”ක” ”ව”න ළ ඕනෑම —ථානයක ෙ—වය •“මට කැම“ ”ය –”.
ෙපා” ““ලාභ
 01.   1983 අංක 12 දරන පා’ෙත–“ක “මනා පනත යටෙ’ හා 2016.04.25 ”නැ“ අංක 

2/2016 කළමනාකරණ ෙ—වා ච”ෙ”ඛය අව පා’ෙත–“ක ෙගව ලැෙ•. 
 02. —යක’ව ෛවධාර ෙය–ජනා ”මයට ““ක ඇත. 
 03.  අ•ථසාධක අර“දල සහ ෙ—වා “–”“යෙ” භාර අර“දල (අෙ“”ෂකය ”’ 

වැ•ෙප 10% ” හා ම–ඩලය ”’ 15% ” අ•ථසාධක අර“දල සඳහා සහ 3% ” 
ෙ—වා “–”“යෙ” භාර අර“දල සඳහාද —යක ව ඇත.) 

 04.  ෙපා” ප•ෙ“ෂණ ආයතනෙ“ ෙ—වයක” හට ලැෙබන අෙන—’ ““ලාභද ““ව 
ඇත.

අය”’ක”ව ” උපැන සහ අෙන—’ අළ ය—ම අාපන හා ෙවන’ සහ“කප’ වල 
”ටප’ සහ ච’ත සහ“ක ෙදක” (ඉ එක” ’ාම “ලධා“ෙග ”ය –“ය.), ”” ෙනාවන 
ෙදෙදෙන—ෙ” න’, •”නය සහ ”රකථන අංක ද සමග අය”’ක” ” අ’ස කරන ලද තම 
අය”පත 2022.07.12 වන ”න ෙහ– ඊට ෙපර ලැෙබන ෙ— සභාප“, ෙපා” ප•ෙ“ෂණ ම–ඩලය, 
—“”ල, 61150 යන •”නයට •යාප”ං— තැපෑෙල එ”ය –ය. “මාද • එවන අය”ප’ 
““”ෙ’ප කර ලැෙ•. රජෙ“ ෙදපා•තෙ/ සං—ථා/ ”ව—ථා”ත ම–ඩල වල ෙ—වය 
කරන අය තම අය”ප’ ඔ–ෙ” අ—ළ ආයතන “ධා” ම“ ඉ”’ප’ කළ –ය. අය”පෙ’ 
”ටපත” සෘ“වම එ”ය හැ•ය.

•” කවරෙ“ වපස ඉහළ ෙකළවෙ• අය”කරන තනර සඳහ කළ –ය. අ—ළ සහ“කවල 
”ටප’ ෙනාමැ“ව එව ලබන අය”ප’ ““”ෙ’ප කර ලබන බව කා”—කව සලකන.

ෙ’ ””බඳව බලපෑ’ “ම අය”’ප’ ““”ෙ’ප “මට ෙ’“ව” ව• ඇත.

ෙමම ’•ම ෙපා” ප•ෙ“ෂණ ආයතනෙ“ ෙව• ”•ව වන www.cri.gov.lk ම“ද බලා ගත හැක.

සභාප“, 
ෙපා” පෙ“ෂණ ම–ඩලය, 
“”ල.

–රපා—

��තයට නැවු� බවක්


