
’”•ම
ද—“ පළා රා’ ෙවා ෙකාෂ” සභාව 

ද—“ පළා’ ආ–ෙද ෙදපාතෙ”“ෙ ෙෂ ෛව තන“” 
සඳහා (ෙකා”–ා’ පදනම මත) බඳවා ගැ”ම - 2022 (2023)

01.  ද—“ පළා’ ආ–ෙ“ද ෙදපාතෙ”“ෙ“ –රපා—ව පව“න පහත සඳහ” —ණ කා–න ”ෙ•ෂ ෛව– 
තන“” සඳහා ෙකා”ා’ පදනම මත බඳවා ගැ”මට ”””කල’ ’ / –”ෂ ෙදප”ෂෙය”ම අය”ප’ 
කැඳව• ලැෙ•. අය”ප’ කැඳ•ෙ අවසාන ”නය 2023.02.10 ”නෙ“.

තන“ර තන“රට අ—ළ 
සංෙ”ත අ”ෂරය

–රපා 
ගණන

ස•ප ”ෂ ”ෙ•ෂ ෛව– තන“ර
(—•ණ කාන) A 03

අ”“ ”ෙ•ෂ ෛව– තන“ර
(—•ණ කාන) B 01

කැ—’ –“’ ”ෙ•ෂ ෛව– තන“ර 
(—•ණ කාන) C 01

02.  ”•ක ”””ක ස–රා ඇ“ ඉ”—ක”ව” •”ත හා ස“ඛ ප“”ෂණය” ම“” ෙත–රා ගැ”මට, ”“ ”ධාන 
ෙයාද• ලැෙ•. ෙමම තන“” –රපා— ර•ම ෙහ– ෙනාර•ම ”බඳව අවසාන ”රණය ද—“ පළා’ රා’ 
ෙවා ෙකාෂ” සභාව ස“ෙ“.

03. ’ංහල මා–ෙය” පමණ” ෙමම ”භාගය පැවැ’ෙව• ඇත.

04. අ–ාපන හා ෙවන’ ”””ක :-

 (අ)   අවම වශෙය” ’ංහල හ’වැ”න සම’ ”ය –“ය. “””/ සංකෘත/ ඉං“’ භාෂා ව•” එක” ෙහ– ඊට වැ• 
ගණන” ”බඳ ’•ම” ඇ“ අය”ක”ව”ට වැ• සැල•”ල” ද”ව• ලැෙ•.

 (ආ)   අය”ක”ව” –රපා— පව“න තන“රකට අ—ළ ““කාර ”ම සබ”ධෙය” ආ–ෙ“ද ෛව– සභාෙ“ 
•යාප”ං— ෛව–වරෙය— ”ය –“ය.

 (ඇ)   —ව පළ–”–ද සමග •යාප”ං—ෙය” ප”ව වෂ 03ක පළ–”–ද ලබා “–ය –“ය. “’පාදන හා අ“ 
ඖෂධ හ“නා ගැ”ම සහ ඖෂධ “’පාදනය සබ”ධව ඇ“ පළ–”–ද ”බඳව ”ෙ•ෂ සැල•”ල”
ද”ව• ලැෙ•.

 (ඈ)   ද—“ පළාත “ළ —ර •යාප”ං—ය සනාථ •“ම සඳහා අය”ක”ව” අය”ප’ භාර ග”නා ”නට ෙපර 
අ–”” 06ක කාලය” “ළ අ•ගා” වෂ 03ක කාලය” ද—“ පළාත “ළ අඛ–ඩව —ර ප”ං—ය” “–ය 
–“ය. 

05. වය “මාව :-

  අ–”” 35 ට ෙනාඅ— හා අ–”” 60ට ෙනාවැ• ”ය –“ අතර, මනා ශ“ර ෙසෟ“ ත’වය” “–ය –“ය.

06. අය” කළ –“ ”මය :-

 (අ)  ෙම“ පහත පළ කර ඇ“ ආකෘ“ය අ•ව ඒ 4 (ෙස.”.21x29) “•මාණෙ“ කඩ—’ භා”ත කර” ”ෙයල 
කරග’ අය”ප’ 2023.02.10 ”න ෙහ– ඊට ෙපර ලැෙබනෙ, ෙ”ක, රා’ ෙවා ෙකාෂ” සභාව, 06 
වන මහල, ”—” ෙ”ක කායාලය, ගා”ල යන •නයට •යාප”ං— තැපෑෙල” එ”ය –“ය. ඉ”—ප’ 
බහා එවන කවරෙ“ වපස ඉහළ ෙකළවෙ “ද—“ පළා ආ•ෙ“ද ෙදපා•තෙ’”“ෙ“ ”ෙෂ 
ෛව– තන“” සඳහා (ෙකා”–ා පදනම මත) බඳවා ගැ”ම - 2022(2023)” ය•ෙව” සඳහ” 
කළ –“ය. ”භාගය පැවැ’ෙවන ”නය හා ථානය ප”ව ද”ව• ලැෙ•.

 (ආ)   ”භාග ගා“ : ”භාග ගා“ව ”. 600/- •.  ෙමම ”භාග ගා“ව ඕනෑම ලංකා බැං— ශාඛාව•”, ලංකා 
බැං—ෙ“ ගා”ල ෙකා•ව ශාඛාෙ“ ““ අංක 87262909 දරන ෙ”ක, රා’ ෙවා ෙකාෂ” සභාව, 
ද—“ පළාත යන ජංගම ““මට බැර කළ –“ අතර, “ද” තැ”ප“ ප—කාෙ“ අය”ක”ෙ” ජා“ක 
හැ“•ප’ අංකය හා ෙමම ”භාගයට අ—ළ ”භාග ෙ”ත අංකය වන OP21417 ය”න සඳහ”  
කළ–“ ය. 

  උ—:-

  ““ අංකය - 87262909

  ““ ““යාෙ” නම සහ ”නය - ෙ”ක, රා’ ෙවා ෙකාෂ” සභාව, ද—“ පළාත

  ජා.හැ.ප./ ගම” බලප’/ ’ය” බලප’ අංකය  - අය”ක”ෙ” ජා“ක හැ“•ප’ අංකය

  රකථන අංකය - අය”ක”ෙ” ජංගම ”රකථන අංකය

  තැ”ප“ෙ අවතාවය - OP21417

   “ද” ෙග— ’’” පත අය”පෙ’ අ—ළ ෙකා•ෙ“ ෙනාගැළෙවන ෙ ඇල”ය –“ය. (ල”පෙ’ ඡායා ටපත” 
ම“ “ෙය–ජනය සඳහා ළඟ තබා ගත –“ය.) •’ම ෙ’“ව” “සාව’ ”භාග ගා“ ආප” ෙගව• ෙනාලැෙ•.  
”භාග ගා“ව සඳහා “–දර ෙහ– “ද” ඇණ– භාරග• ෙනාලබන අතර, තැපැ” ෙහ– උප තැපැ” 
කායාලවලට ෙගවන ලද “ද”ද භාරග• ෙනාලැෙ•.

 (ඇ)   අස—ණ, අ”“ම’ හා “මාද • ලැෙබන අය”ප’ ’• “ම•” ෙතාරව ““”ෙ’ප කරන අතර,   
තැපෑෙ” “ වන නැ“• හා “මාද • ගැන සලකා බල• ෙනාලැෙ•.

07. බඳවා ගැ”ෙ ”මය :

  ”””ක ඇ“ අය”ක”ව”ෙග” තන“රට අ—ළ ”ෂයය ’•ම ප“”ෂා •“ම සඳහා •”ත ප“”ෂණය” 
පව’ව• ලැෙ•.  ඉහළම ල—“ ලබා ග”නා අය”ක”ව” ස“ඛ ප“”ෂණ ම–ඩලය” ම“” ප“”ෂණයට 
භාජනය ෙකාට ෙත–රා ගැ”ම කර• ලැෙ•. (රා’ ප’පාලන ච” ෙ”ඛ අංක 15/90 හා 1990.03.09 හා ’”ෙවන 
““ප’“ වලට අ•’ලව ප’ කර• ලැෙ•.)

08.  ”ෂය “ෙ–ශය : •”ත ප“”ෂණයකට පහත සඳහ” ”ෂයය” ඇ“ළ’ ෙ“.

”ෂයය කාලය ල—“

I. ආ–ෙ“දය ”බඳ සාමා— ’”ම පැය 01 100

II. ”ෂයයට අ—ළ — “•න පය පැය 01 100

  අෙ”ෂකය” ”’” ඉහත සඳහ” ”ෂයය” යටෙ’ “•න ප ෙදකකට ”“” සපය• ලැ–ය –“ය. ෙමම 
•”ත ප“”ෂණෙය” එ” එ” ”ෂය සඳහා 40% ෙහ– ඊට වැ• ල—“ ලබා ග’ අය”ක”ව” පමණ” ස“ඛ 
ප“”ෂණය සඳහා කැඳව• ලැෙ•.

09. “මනා : ”නකට ”.2,500/- ක “මනාවකට “ක ලැෙ•.

10. ෙවෙය“ “–”ත කර•ෙ ෙකා”ෙ–’ :-

 (අ)   ෙමම තන“” සඳහා ෙකා”ා’ පදනම මත බඳවා ග• ලැෙ•.

 (ආ)   ෙත–රාග• ලබන ෛව–ව”” ද—“ පළාත “ළ ““ ඕනෑම ආ–ෙ“ද ෙර–හලක ෙවය කළ –“ය.

 (ඇ)   ෙත–රාග’ ෛව–ව””ෙ” ෙවා කාලය වෂයකට “මා ෙ“. එම කාලය “ළ “ ෙවය ස“•—යක ෙලස ඉ• 
කළෙහා’ පමණ” තව’ එ” වෂයකට ෙවා කාලය “ඝ කරන අතර, වෂෙය” වෂයට ෙවා කාලය 
“ඝ •“ම සළකා බල• ලැෙ•.

11.  ෙවා ෙකා”ෙ–’ :

 (අ)   ෙත–රාග• ලබන ෛව–ව”” හ”’ අවථාව”“ “ ෙවයට කැඳ”ය හැ•වන අතර, අ—ළ ෙර–හල 
ආස”නෙ“ ප”ං” ”ය –“ය.

 (ආ)   ෙත–රාග’ ෛව–ව”” අ—ළ ආයතන “ධා“යා ”’” පනව• ලබන ෙකා”ෙ–’ වලට යට’ව ෙවය කළ 
–“ය.

 (ඇ)  ෙත–රාග• ලබන ෛව–ව”” ෙර–හෙ” බා“ර ෙම”ම අ””තර ෙර–””ට ද ““කාර කළ –“ය.

 (ඈ)   “මාවා’ක –““ව සඳහා අ•–”ත කර• ලබන ’ය—ම ආ““ක ෛව–ව””ට අව“ –““ව ලබා “මට 
කට–“ කළ –“ය.

12.  ”භාගය පැවැ’•ම සබ”ධෙය” ද—“ පළා’ රා’ ෙවා ෙකාෂ” සභාව  ”’” පනව• ලබන ”“ ““වලට 
”භාග අෙ”ෂකය” යට’ ෙ“. එම ”“ ““ උ”ලංඝනය කළෙහා’ ද—“ පළා’ රා’ ෙවා ෙකාෂ” සභාව
”’” පනව• ලබන ද”වමකට යට’ •මට ඔ“ට ෙහ– ඇයට ’”ව• ඇත.  

13.    ෙම“ සඳහ” ෙනාවන ය ක”ණ” ෙවෙතා’ ඒ සබ”ධව ද—“ පළා’ රා’ ෙවා ෙකාෂ” සභාව ”’” 
”රණය කර• ඇත. ’ය—ම අය”ක”ව” ෙමම “ෙ“දනෙ“ සඳහ” ෙපා” ”භාග ”“ ““ අ•ව කට–“ •“මට 
බැ” ’“• ඇත.

—.”. ””ර කායවස’
ෙ”ක’ (රා.ආ.),
ද—“ පළා රා’ ෙ—වා ෙකා“ෂ” සභාව.
2023 ජනවා මස 17 ”න.

(”තා”’ය ෙමම ෙකා•ව “ළ ෙනාගැලෙවන ෙ අලව”න)

ආද•ශ අය”’පත
ද—“ පළා ආ•ෙ“ද ෙදපා•තෙ’”“ෙ“ ”ෙෂ ෛව– තන“” සඳහා

(ෙකා”–ා පදනම මත)බඳවා ගැ”ම - 2022(2023)
  

තන“රට අ—ළ සංෙ”ත අ”ෂරය

1. ස—ණ නම : ...................................................................................................................................................................................................................
 ............. ..........................................................................................................................................................................................................................................
2. “ල—” සමග නම :- ....................................................................................................................................................................................................
3. •නය :- .................................................................................................................................................................................................................................
 ......................................................................................................................................................................................................................................................
4. I.    උප” ”නය:- ....................................................................................................................................................................
 II.  2023.02.10 ”නට වයස අ–”” :- .....................................................................................................................
5. ප”ං— ”—”කය :- ..................................................................................................................................................................
 ප”ං— “ාෙ–—ය ෙ”ක ෙකා”ඨාසය :- ...................................................................................................................... 
6. ජා“ක හැ“•ප’ අංකය :- ...............................................................................................................................................
7. ’ / –”ෂ භාවය :- ...............................................................................................
8. ”වාහක / අ”වාහක බව :- ........................................................................................
9. අ–ාප“ක ”””ක :- (අ–ාපන සහ“කෙ“ ටප’ අ“ණ”න)
10. ආ–ෙ“ද ෛව–වරෙය— වශෙය” ආ–ෙ“ද ෛව– සභාෙ“ •යාප”ං— — අංකය හා ”නය :-
 (•යාප”ං—ය ”බඳ සහ“ක ටපත අ“ණ”න)
11. ලබා ඇ“ පළ–”–ද :- (කාලය සඳහ” කළ –“ ය.)
12.  ලබා ඇ“ භාෂා “•ණතාවය :- ...............................................................................................................................................................
13. ”.600/- ”භාග ගා“ ෙග— ලංකා බැං— ශාඛාව:- ....................................................................................................................
14.  “ද” —”තා”’ෙ“ අංකය හා ”නය :

ඉහත සඳහ” ෙතාර“” මාෙ” ’”ෙ සහ අවෙබ–ධෙ“ හැ“යට ස“ හා “වැර” බව ෙම”” සහ“ක කර• 
ලබන අතර,ෙමම තන“රට මා ෙත–රා ග• ලැ—ෙම” අන“”ව ම”’” සපය• ලැ“ ෙතාර“” අස“ බව සනාථ 
–වෙහා’ මාෙ” ප’•ම අවලං• වන බව ද මා ෙහා’කාරව ද“.

”නය :- ………………………………  ……………………………… 

                                                                                                               අය”ක”ෙ” අ’සන

 


