ශ්රී ලං කා

න ලං

න ලං පැය ුම් කර ලං
අය දුකරය ත් ලං

ුඳවීම ලං

ය ිදු ලං
ිර තුවන
ශ්රී ලං කා න ලං න ලං පැයුම්කර

න ලං පැය ුම් කර
ඳහ න ලං ජ

ඳහ න ලං ය ිදු ලං

වනනගේ ක ලං

ශ්රී ලංකා

න ලං

ඳහන ලං

න ලංපැයුම්කර වනනගේ ක ලං
නක්ෂණි

නධිය ති ලං

කරමන

ිස

ම

 ලං - ලං නර් ෂ ය  ලං 2017 ලං

ිර තුවන, ලං උය  ලං ෙ ස්, ලං නීතිරී තී ලං හ න ලං මනර්

ිස ම ලං 1979 ලං අා

පිහිටුනන ලංඇති ලංවිෙයන, ලං නක්ෂණ ලංහන ලංයර් ේෂණ ලංඅමන

වනනගේ ක ලං

 ලං 53 ලං ෙරණ ලං ශ්රී ලං කා

යනාශය ලංය

න ලං

න ලං පැයුම්කර වනනගේ ලං රිගැ ුගේවී කර ලං ය

ත් ලංක්රියනත්ම  ලංන  ලංනයනස්ානපි

ිස ම ලංපිහිටුවී කර ලංඅරණ ණ ලංනගේ ගේ ලංශ්රී ලංකනාකීය ලං

, ලං මූකය ලං හන ලං නීතී ලං යානර ලං කාන ලං

ෙසගේ ලං මම ලං

න ලං පැයුම්කර ලං

ෝය ේ ශය

 ලංයය

තිත් ලං

යකි.

න ලංපැයුම්කර වනනගේ  ලංසිය ලං න ලංපැයුම්කර ලං

නඳඳ යිඳ  ලං දරිගැයත් ලං කිරීම ලං

ඳහන ලං

න ලං

පැයුම්කර වනනගේ ලං රිගැ ුගේවීම ලං ේ. ම ලංම ලං අරණ ණ ලං දටු ර ුනීම ලං නනු නගේ ලං
ිස ම ලං විවිා ලං නුඩ
අරඹන ලංඇති ලංඅ ර, ලං න ලංපැයුම්කර ලං ඳහන ලංජ නධියති ලං කරමන  ලංකාන ලංදීම ලංම හි ලංම ක් ලංනුඩ
හ කි.

හගේ ලං ක්රියනත්ම  ලං කිරීම ලං

ශ්රී ලංකා න ලං න ලංපැයුම්කර වනනගේ ලංරිගැ ලං ුගේවී කර ලංය
 ලංය ත් ලං11(ඊ) ලංයගැච් ේෙ ේ ලං ඳහගේ ලංයගැරි ලංශ්රී ලංකා
ශ්රී ලංකනාකීය ලං න ලංපැයුම්කර වනනගේ ලං ඳහන ලංනනර්ෂි  ලංජ නධියති ලං කරමන  ලං රඟය ලංවිනෘ  ලං ේ.

න ේ ලං න ගේ ල ලංකාන ලංඇති ලං

ශ්රී ලං කනාකීය ලං
ඳහන ලං

න ලං පැයුම්කර වනනගේ ලං ඒ  ලං පුේ ක, ලං

ණ්ඩනයකර ලං හෝ ලං යය

රඟ ලං කිරීම  ලං සුදුසු කර ලං කා  ලං අ ර, ලං අයදුකරයත් ලං

න ගේ ල ලං ාකයත්රය ලං කාන ලං

ත් ලං ශ්රී ලං කනාකීය ලං

 ලං නශ යගේ ලං සිය ලං

ුඳන  ලං නර්ෂය ලං තුඳ ලං ම

කර ලං ජ

න ලං පැයුම්කර වනනගේ ලං ම ස් ලං ඒ ලං ඒ ලං න ර ලං නක ලං ජ

න ලං පැයුම්කර ලං ජ

නධියති ලං කරමන

 ලං

නනගැ ලං 01 ලං සි  ලං ෙ ුකරාර් ලං 31 ලං ෙක්නන ලං
නධියති ලං කරමන

 ලං

රඟය ලං ඳහන ලං

අයදුකර ලංකිරීම  ලංසුදුසු කර ලං කා නන ලංඇ .
ශ්රී ලං කා න ලං ජ රජ ේ ලං ජ නධියති ලං විසිගේ ලං යත් ලං ර  ලං කෙ ලං විපැශ්චය ලං මණඩකයක් ලං විසිගේ ලං සුදුසු කර ලං කෙ ලං අයදුකර වනනගේ ක ලං න ලං
පැයුම්කර ලංජ නධියති ලං කරමන  ලංකානදීම ලං ඳහන ලංවිපැශ්චය  ලංකක් ලං රනු ලංකු ේ. ලංවිපැශ්චය ලංමණ්ඩකය ලංවිසිගේ ලං  ලං ෝරන ලං නු ලංකා  ලංම ක් ලං
මක් ලං නක්ෂණි  ලංක් ේත්රනක ලං හිෙම ලං න ලංපැයුම්ම ලං ඳහන ලංඒ ලංඒ ලංක් ේත්ර ේ ලංරගේ ලං කරමන  ලංප්ර ෙන ය ලං රනු ලංකා  ලංඅ ර, ලංදරිගැයත් ලං
වී ලං ඇති ලං සියළුම ලං න ලං පැයුම්කර ලං අ ගැගේ ලං
ෝරන ලං ගේ න ලං කෙ ලං හිෙම ලං න ලංපැයුම්ම ලං ඳහන ලංඅෙනක ලංනර්ෂ ේ ලංජ නධියති ලං කරමන ය ලං
පිගැ

මනු ලංකු ේ. ලංජ

නධියති ලං කරමන

ය ලං ඳහන ලංවනපියල් ලංසලිය

ය ිදු ලංඋ ය ෙස්,  ලංනීති ලංරීති ලංහ න ලංමනර්
01. 2017 ලං න
මම ලං

ර් ලං පැකුත්
රඟය ලංවිනෘ

ර

ය

 ලංණ ෙල් ලං

යන යක් ලංෙ ලංහිස ලං ේ.

ෝය ේශ ලං

කෙ ලං ශ්රී ලං කා

න ේ ලං න ගේ ල ලං ාකයත්රයක් ලං හිස ලං සියළුම ලං ශ්රී ලං කනාකි  ලං

න ලං පැයුම්කර වනනගේ ලං

ඳහන ලං

ය. ලං

02. සියළුම ලං අයදුකර වනනගේ ලං ශ්රී ලං කා න ලං න ලං පැයුම්කර වනනගේ ක ලං
ිස ම ලංමන්ගේ ලංපැකුත් ලං ර  ලංකෙ ලංයෙර්ශ ලංඅයදුකරයත්රය ලං මම ලං
මනර්
ෝය ේශය ලං අනු ම ය ලං රසගේ ලං කරපුර්ණ ලං ර ලං 2019 ලං ජූපැ ලං ම  ලං 14 ලං රි  ලං හෝ ලං ඊ  ලං ප්රාම ලං
ිස ම ලං න  ලං මවීම  ලං
ම්තු ලං

ඳ ලංම්තු ලං ේ.

03. අයදුකර වනනගේ  ලං පුේ ක, ලං
ණ්ඩනයකර ලං හ ලං යය
 ලං නශ යගේ ලං
රඟය  ලං ඇතුල් ලං වීම ලං ඳහන ලං අයදුකර ලං
ණ්ඩනයමක් ලං ඳහන ලං න ගේ ල ලංාකයත්ර ේ ලංප්රාම යගේ ලං ඳහගේ ලං ර ලංඇති ලං න ලංපැයුම්කර වන ක ලං ම ලංඅයදුකරය

ඳ ලං හුකිය. ලං
හි ලං ඳහගේ ලං

ඳ ලං ම්තු ලං අ ර ලං අ
කුත් ලං නමනජි යිගේ ක ලං කර ලං න මම ලං ඇණ ණුමක් ලං ක  ලං දරිගැයත් ලං ඳ ලං ම්තුය.  ලං අයදුකර වනනගේ ලං විසිගේ ලං
අෙනක ලං න ගේ ල ලං ාකයත්ර ේ ලං ඡනයනපි ය ක් ලං ෙ ලං කරපුර්ණ ක ලං අයදුකරයත්රය ලං මඟ ලං අණ ණන ලං මවිය ලං ම්තුන  ලං අ ර ලං යය
 ලං
ඳහන ලංපැකුත් ර

කෙ ලං න ගේ ල ලංාකයත්රයගේහි ලංඡනයනපි යත් ලංඇසණි කරදී, ලංමම ලංපි යත් ලංයය

 ලංප්රානපැයන ලංමන්ගේ ලං හති

 ලං

ර ලංමවිය ලංම්තුය.
04. අයදුකර වනනගේ ලං

ම ලං

න ලං පැයුම්කර ලං

ා

ල්යය ලං පැසියගැරි ලං ක්රියනත්ම

ර ලං යගේවීම ලං

ඳහන ලං අනම ලං නශ යගේ ලං

න ලං පැයුම් කර ලං

මූකනෙර්ශය ලං හෝ ලං ක්රියනත්ම  ලං ය ෘතියක් ලං දරිගැයත් ලං කිරීම  ලං
ිහුකි ලං අනස්ානනගේහිදී ලං න ලංපැයුම්ම  ලංඅෙනඳ ලංප ය ලං
හගේ ලං
ඇතුකත් ලංප්රමනණනත් ලංවිස් රනත්ම  ලංනනර් නනක් ලං හෝ ලංවීඩි යෝ ලංෙර්ශ /ඡනයනප ය ලංවිපැශ්චය ලං ඳහන ලංදරිගැයත් ලං ඳ ලංම්තු ලං ේ.
05.

න ලං පැයුම්ම ලං පිළිාඳ ලං විස් ර ලං අඩාගු ලං ඡනයනප ය/ප ය
කිරීම  ලං
යහ
a)

න ලංපැයුම්කර වන ලංන  ලංාකන ලං

 ලංෙක්නන ලංඇති ලං

වනණු ලංඇතුකත් ලංන ලංම ම ලංවිස් රය ලං

න ලංපැයුම්ම ලංපිළිාඳ ලංඅෙහ  ලංරිම්ණු ලංකිරීම  ලං ේතු ලංවූ ලං

b) ක්රියනත්ම  ලං

ර

න ලංපැයුම් කර ලංඅන න

e) පැේයනරි
f)

 ලං

මඟ ලං දරිගැයත් ලං

ස් ලං විය ලංම්තු ලං ේ.
වනණු.

 ලංය නරය.

c) ප්රන යෝක   ලං යෙවීම/ප්ර යෝජ
d)

හගේ ලං ඇතුකත් ලං යුහුරිලි ලං විස් රයක් ලං අයදුකරය

 ලංම්තු ලං ේ.

නත් ලංානනය.

 ලංපැමුවුම ලංපැයෙවීම ලං ඳහන ලංඅනශය ලං ේශීය ලං හෝ ලංවි ේශීය ලං නඳඳ යි කගේ ලංකාන ලං ගේ න ලංඅණ ද්රනය.

 ලංපිගැනුය.

න ලංපැයුම්ම ලං ඳහන ලංයනෙ  ලං ර ලං ත් ලංප්ර කරයයගේ/මූකාර්ම.
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න ලං පැයුම්ම ලං රිම්ණු ලං කිරී කර ලං දී ලං



න ලං ප්ර කරයයගේ/මූකාර්ම ලං අයදුකර වන ලං විසිගේ ලං හුනගේනන ලං ෙගේ ගේ ලං

ප්රන යෝක   ලං ාන ලං විපැශ්චය ලං මණ්ඩකය ලං දරිගැ ේ ලං

හවුවන ලං කිරීම  ලං අයදුකර වන ලං

ප්ර කරයයගේහි ලංප්රන යෝක  ාන ලං හවුවන ලංවී ලංඇති ලංාන  ලංපිළි ත් ලංයය

කර, ලං මම ලං ප්ර කරයයගේ ලං හි ලං

මත් ලං විය ලං ම්තුය. ලං ම ස් ලං

ිමුති ලං

යකිගේ ලංකාන ලං ත් ලං හති යක් ලංදරිගැයත් ලං ඳ ලංම්තු ලං ේ.

ම ස්ම ලං අයදුකර වන ක ලං න ලංපැයුම්ම ලංවනෙය ලංපැේයනෙ යක් ලං කර ලං( ේශීය ලං හෝ ලංා හිර), ලංමම ලංපැේයනෙ  ලංනක ලං නර්ා
නයපැ න ලං හවුවන ලං රසගේ ලංපිළි ත් ලංවනෙය ලංයය
යකිගේ ලං හති  ලංයත්රයක් ලංදරිගැයත් ලං ඳ ලංම්තු ලං ේ.
ු .ම් ලං: - ලංඅයදුකරය
රි

 ලං මඟ ලංකි සිදු ලංලියකියවිල්ක  ලංණ ල් ලංපි යත් ලංඅණ ණන ලං

ේ දී ලංවිපැශ්චය  ලංමණ් ඩකය  ලං න

කර ලං මම ලං

ිමවිය ලංම්තු ලංඅ

 ලංම ම ලංණ ල් ලංපි ය ත් ලං ය ිණ  ලං

ත්නය ලං

ර,  ලං කරණ ඛ  ලංය රී ක්ෂ ණ ය  ලංය ු නු ත් න

 ලං

ඳ ලංම්තු ලං ේ.

06. 2017 ලං න ර් ලං ජ නධියති ලං කරමන  ලං රඟය ලං ඳහන ලංඅයදුකර ලංකිරීම  ලංඅ නක්ෂි  ලංඅයදුකර වනනගේ ලං2017 ලංජ නනගැ ලං01 ලංන  ලංරි  ලංසි  ලං
ෙ ුකරාර් ලං 31 ලං ෙක්නන ලං නකය ලං තුකදී ලං ශ්රි ලං කා න ලං ද්ේධිමය ලං ේයක ලං නර්යනක යගේ ලංපැකුත් ලං ර  ලංකෙ ලං න ගේ ල ලංාකයත්රයක් ලංකාන ලං
තිබිය ලංම්තු ලං ේ. ලං
07.

රඟය  ලංදරිගැයත් ලං
ශ්රී ලංකා

රනු ලංකා  ලං

න ලංපැයුම් මහි ලංද්ේධිමය ලං ේයක ලංඅයිතිය ලංයරක්ෂන

න ලං න ලංපැයුම්කර වනනගේ ක ලං

08. අයදුකර වනනගේ ලං “ජ

නධියති ලං

උය ෙස්, ලංනීති ලංරීති, ලං

ිස ම ලංන  ලංකියනු ලං

කරමන

” ලං 2017 ලං

ිගේ ේසි ලංහන ලංමනර්

ඒනනයිගේ ලංාුඳීම  ලංම

රඟය ලං

ෝය ේශ ලංයත්රි

නරීන ලංයනත්නන ුනීම ලං ලං කරාගේා යගේ ලං

ිකු ේ.
නනු නගේ ලං
නන ලංද

ිස ම ලං මන්ගේ ලං පැකුත් ලං

රනු ලං කා  ලං මම ලං යිදු ලං

න ලං හින්ගේ ලංකියනන ලං ත්වනකර ලං

 ලං මම ලංනුඩ

හ

 ලංතු ක ලංදී ලං

ඟ ලංවිය ලංම්තුය.

09. මක් ලංඅයදුකර ලංයත්රයක් ලංමක් ලං න ලංපැයුම්මක් ලං රඟය  ලංදරිගැයත් ලංකිරීම ලං ඳහන ලංනකාගු ලං ේ. ලංම ක් ලං න ලංපැයුම්ම
 ලංනඩන ලංනුඩි ලං න ලං
පැයුම්කර ලං ාඛයනනක් ලං දරිගැයත් ලං රනු ලං කා  ලං න ලං පැයුම්කර වනනගේ, ලං ඒ ලං මක් ලං මක් ලං න ලං පැයුම්ම ලං ඳහන ලං න  ලං න ම ලං
අයදුකරයත්ර ලංදරිගැයත් ලං ඳ ලංම්තු ලං ේ. ලං
10. පැනුරරින ලංපුරනන ලංඅත් ගේ ලං
කා

න ලං

රනු ලංකා  ලංඅයදුකරයත්, ලංඅයදුකරයත් ලං

න ලං පැයුම්කර වනනගේ ක ලං

අන ගේ ලංරි
11. යය

ය ලං2 019 ලංජුපැ ලං14 ලංරි

ය

 ලං

ිස

කර ලං

 ලං ේ. ලං මම ලංරි

ම  ලං ද්ේධිමය ලං ේයක ලං

ුඳවී කර ලංඅන ගේ ලංරි

නර්යනකය  ලං ලිය නය රිා චි ලං

 ලං හෝ ලංමරි

 ලං යර ලංකු ා  ලංයගැරි ලංශ්රී  ලං

ු ය ෑ කගේ  ලං මවිය ලං ම්තු ලං ේ. ලං අයදුකරයත් ලං

ුඳවී කර ලං

ය  ලංයසුන ලංකු ා  ලංඅයදුකරයත් ලංප්රතික් ේය ලං රනු ලංකු ේ.

නර්යනකය ලං විසිගේ ලං න ගේ ල ලං ාකයත්රයක් ලං පැකුත් ලං

ර ලං ඇති ලං අනස්ානන  ලං දී, ලංජ

නධියති ලං

කරමන  ලං රඟය ලං ඳහන ලං අයදුකර ලං ර ලං ඇත් ත් ලං න ලං පැයුම්කර වන ලං කර, ලං මම ලං අයදුකර වන ක ලං ම ලං න ගේ ල ලං ලංාකයත්ර ේ ලං න ලං
පැයුම්කර වන ක ලං ම ලං ඳහගේ ලං ස්ාන
ේ ලං ඳහගේ ලං න ලං තිබීම ලං අපැනනර්ය ලං ේ. ලං මනුපැ ලං අනස්ානන  ලං දී ලං මම ලං න ලං පැයුම්ම ලං
ජයග්රහණයක් ලංහිස ලං

ර ත් ත් ලං

කර, ලංමම ලංජයග්රහණය  ලංඅෙනක ලං හති , ලංකු කන

 ලං හ ලං

යන  ලංණ ෙල් ලං

න ලංපැයුම්කර වන ක ලං

ම  ලංපැකුත් ලං රනු ලංකු ේ.
12. ජ

නධියති ලං කරමන

අ ර ලංඅ
13.

 ලං

කුත් ලංසියළු ලං

රඟය ලං ඳහන ලං

න ලං පැයුම්කර ලං ඇ යී කර ලං ක්රියනනලි ේ ලං අන ගේ ලං තීරණය ලං විපැශ්චය ලං මණ්ඩකය ලං තු ලංන  ලං

වනණු ලං කරාගේා යගේ ලං අන ගේ ලංතීරණය ලං

රඟය  ලංඇතුඳත් ලංවීම ලං ඳහන ලංඅයදුකරයත් ලංම විය ලංහුකි ලං නක්ෂණි
1. ලංමහජ

ිස ම ලං තු ලං ේ.
 ලංක් ේත්රයගේ ලංයහ

 ලංෙක්නන ලංඇ

.

 ලංයරක්ෂනන, ලංශුා ලං නා ය ලංහන ලංජනති  ලංයරක්ෂනන

2. ලංයහනර ලං නක්ෂණය ලං
3. ලං නකරප්රෙනයි

 ලංවනෙය ලංවිෙයනන

4. ලං ාෞති  ලංවිෙයනන
5. ලංර නය

 ලංවිෙයනන

6. ලංවනෙය ලංවිෙයනන ලංහන ලංධෂා ේෙය
7. ලං යිදු ලං
8. ලං

ර්මනගේ  ලංහන ලංයටි ක ලංයහසු කර

ිරතුවන ලං හ ලං ගේපැ ේෙ

9. ලං ෘෂි

 ලං

නක්ෂණය ලං

ර්මය

10. ලංාකශක්තිය
11. ලංප්රනනහ

ය

12. ලංනයනහනගැ

 ලංවිෙයන ලංහන ලං නක්ෂණය ලං

13. ලංයගැ ර ලං ාරක්ෂණය
14. ලංදාජි ගේවන
14. විපැශ්චය ලංමණ්ඩකය ලං මඟ ලං කරාගේාවීම ලං ඳහන ලං
වීම ලං ඳහන ලං ේතු ලංනනු ලංඇ .

රඟය  ලං යර ලංහන ලංයසු ලං නු ලංකා  ලංඕ ෑම ලංඋත් නහයගේ ලං රඟය  ලංනුසුදුසු ලං

2/3

නමන

ය ලං

වනණු

න ලං පැයුම් කර ලං ක්රියන නරීත්න ේ ලංපියනර ලං හ ලංමහි ලංප්ර යෝජ නත් ලංානනය ලංඇතුකත් ලංනච  ලං100
 ලං
ිනුඩි ලංවිස් රයක් ලංඇතුඳත් ලං
කිරී මගේ ලංම නරම ලං න ලංපැයුම් කර ලංඇති ලංඅ
ය නනය ලංහුන න ලං ුනීම  ලංවිපැශ්චය ලංමණ්ඩකය  ලංයහසු ලංනනුඇ .
න ලං පැයුම්ම  ලං අෙනක ලං යසුබිම ලං විස් ර ලං සියල්ක ලං අනුපිළි නක  ලං ලියන ලං
ිනනු ලං ඇ . ලං ඔා ලං කඟ ලං යකර ලං ලිඛි

 ලං නක්ෂි ලං ේ ලං

ාන ලං

ුනීම ලංතුළිගේ ලංඔා  ලංයකර ලංකිසි ලංනුෙ ත් ලං

කර ලං ඒනන ලංයුහුරිලින ලංකකුණු

ර ලංරැ

වනණු ලංඅ යසු ලං

 ලංඒ මගේ ලංඔා  ලංනඩන ලං ලංක්රමනණුූලකන ලංහන ලං

පැනුරරින ලං වනණු ලංවිපැශ්චය ලංමණ්ඩකය  ලංදරිගැයත් ලංකිරීම  ලං මය ලංවනකුකක් ලං නනු ලංඇ .
මහර ලංඅනස්ානනක ලංදී ලංවිපැශ්චය ලංවිසිගේ ලංදරිගැයත් ලං
ප්රශ්  ලංඔා ලංවිසිගේ ලංඔවු
තීරණය ලං ගේ න ලංාන  ලං

රනු ලංකා  ලංප්රශ්  ලංඅ නානරණ ලං හ ලංෙුඩි ලංාන ලංඔා  ලංහු ඟනු ලංඇ . ලංම හත් ලංම ම ලං

 ලංයුහුරිලි ලං ඳ ලංම්තු ලංයුයි ලංඔවුගේ ලංසි
 ලංප්රශ්  ලං ේ. ලංම ස් ලංනගේ ගේ ලං රඟය ලං කරාගේා යගේ ලංඔවුගේ ලංපැනුරරි ලං
හවුවන ලං ර ුනීම  ලංඅනශය ලංන  ලංාුවිපැ.

කරණ ඛ ලං යගැක්ෂණය ලං ඳහන ලං කාන ලං දී ලං ඇති ලං ේකනන  ලං අනම ලංසපැත්තු ලංෙහය
න  ලංයුසණ ලංසිටීම ලංඔා  ලංනඩනත් ලංයහසුනක් ලංනනුඇ .

 ලංප්රාම ලං කරණ ඛ ලංයගැක්ෂණය ලංයුනුත් න

න ලං පැයුම් කර ලං ක්රියනනලිය ලං ඇතුකත් ලං වීඩි යෝය  ලං ක්රියනත්ම  ලං කිරීම  ලං අනශය ලං යහසු කර ලං හෝ ලං
අනශය ලංයහසු කර ලං

ප්ර ාන
a)

 ලංනච

ිස

කර ලං

නර්යනක යගේ ලංකාන ලං ුනීම  ලංඅනශය කර, ලං කර ලං

න ලං පැයුම්ම ලං ක්රියනත්ම  ලංකිරීම  ලං

නකය ලංඒ ලං ඳහන ලංඔා  ලංඋය

නරී ලංනනුඇ .

න ලංපැයුම්ම ලං- ලං

න ලංපැයුම්මක් ලංයනු ලංඅ
ර්න ලං

ය ලංවූ ලං

න ම ලංඋය

කරපුර්ණ යගේම ලං දාජි ගේවන ලං

රණයක්, ලංක්රම ේෙයක්, ලං ා යෝ යක් ලං ලං හෝ ලංක්රියනනලියකි. ලං න ලං
හ ලං පැේයනෙ

 ලං නුඩිරිම්ණු ලං කිරීම ලං ඇතුකත් ලං ක්රියනනලියකි. ලං මය ලං

යගේත්රයක් ලං හෝ ලං ප්රතිලකයක් ලං පැර්මනණය ලං කිරී කර ලං ක්රියනනලියක් ලං විය ලං හුකිය. ලං ර්න ලං කරපූර්ණ යගේම ලං අ

ය ලං වූ ලං

නර්යයක් ලං

න ලං ප්රනර්ීක රණය ලං - ලං යනත් න ලං න ලං පැයුම්මක් ලං නුඩි ලං රිම්ණු ලං රසගේ ලං නඳඳ යිඳ  ලං උචි  ලං ත්නය
 ලං
ානණ්ඩයක් ලං න ලං ප්රනර්ීක රණයකි. ලං ම ස්ම ලං මය ලං න ලං පැයුම්ම  ලං මූලි  ලං අා  ලං න  ලං න ලං පැයුම්කර නරී ලං පියනර, ලං

 ලං කෙ ලං
නර්ස න ලං

හෝ ලංලකයක් ලංඳ න ලං

ර

 ලං න ලංපැයුම්කර, ලංයනත් න ලං නක්ෂණයගේ ලංහි ලංඅත්යගේ  ලං න

යිෙන ලං ුනීම  ලංහුකිවීම ලං හ ලංසපැ න  ලංප්ර යෝජ
c)

මූකනෙර්ශය ලං - ලං

න ලං පැයුම්කර ලං

යගැමනණ යගේ ලංම්ක්  ලංක්රියන
d)

ක්රියන

ා

නගැ ලං ය ෘතිය ලං - ලං හු ෙක්ම ලං

න ගේ ල ලං ාකයත්රය ලං - ලං

ල්යය ලං

ක් ලංසිදු රනු ලංඇ .

නත් ලංානන යගේ ලංම්ක්  ලංවූ ලංෙ ලංපැේයනෙ

ාෞති න ලං දරිගැයත් ලං කිරීම ලං

යකි. ලං

ඳහන ලං ප්රාම යගේම ලං

ිඩ

 ලං කෙ ලං පූර්ණ ලං

නරී ලංය ෘතිය, ලංමූකනෙර්ශයක් ලංනශ යගේ ලංහුන්ගේ ේ. ලං න ලංපැයුම්ම  ලංප්ර ාම ලංපැේයනෙ

න ස් ලංයගැමනණයකිගේ ලං
e)

ය ලං

නක ලංඅර්ා  ලංෙු ක්විකර

පැයුම්කර ලං ක්රියනනලිය, ලං

b)

 ලංස්ාන

න ලං පැයුම්ම  ලං ක්රියනනලිය ලං යෙර්ශ ය ලං

 ලංකෙ ලංය ෘතියක් ලංනශ යගේ ලංක්රියන
න ලං පැයුම්මක් ලං අගේ ලං අයකු ලං මන්ගේ ලං පැේයනෙ

හිස වන  ලං යමණක් ලං මම ලං අයිතිය ලං පැශ්චි  ලං

නක ලං යගැච් ේෙයක් ලං

ර ලං යගේවීම ලං ඳහන ලංමහි ලං

ය ලං මය ලං ේ.

ය ලංප්රමනණය  ලංනඩන ලං

නගැ ලංය ෘතිය ලංහුන්ගේවිය ලංහුකිය.
ය ලං කිරීම, ලං ානවි න ලං කිරීම ලං හෝ ලං විකිණීම ලං නඳ සගේ ලං මහි ලං
ඳහන ලං යනරසගේ ලං රජ යගේ ලං කාන ලං ෙනු ලං කා  ලං නීතිමය ලං

ලියවිල්කකි.
 ලං ලං  ලං


කරපුර්ණ ලං ර කෙ ලංඅයදුකරයත් ලංලියනයරිාචි ලං ුයෑ කගේ ලං2019 ලංජූපැ ලංම  ලං1 4 ලංරි
ලිපි ය  ලංඳඟන ලංන  ලංයගැරි ලංම විය ලංම්තු ලං ේ.

 ලං හෝ ලංඊ  ලංප්ර ා ම ලංයහ

 ලංෙක්නන ලංඇති ලං

ිස

කර ලං

ිම නගැ ස්
ශ්රී ලංකා න ලං න ලංපැය ු ම්කර
46- 48,  ලං
ි න  ලංය නර  ලං

වනනගේ ක ලං

ිස ම ලං

ිඳඹ ලං08
අයදුකරයත් ලංම නනු ලංකා  ලං නර ේ ලංදහක ලංනම ලං
කිරීම  ලංන ාකන
 ලංම්තුය.
අනශය ලංනුඩිදුර ලං
දුර

ා

ඊ ලං කරල්

 ලං ලංඅා

ිරතුවන ලං ඳහන ලං
ය ලං

ඳන රහි ලං“ ජ

නධියති ලං කරමන

 ලං2017 ලං ඳ හ න  ලංඅය දුකරය ත්රය ”  ලංයනු නගේ ලං ඳහගේ ලං

ිස ම ලං මඟ ලං කරාගේා ලංවීම ;

: ලං0112-676650
: ලංinfo@slic.gov.lk

ෆුක්ස් ලං ලං  ලං:  ලං0112-676646
නේ

: ලංwww.slic.gov.lk ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං
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