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o ණයගැ� භාවෙය( )gම සඳහා  

o එ/ වා��ක උ�සවය/ පැවැ�2ම සඳහා  



 

රාජ;රාජ;රාජ;රාජ;    ආයතනය/ආයතනය/ආයතනය/ආයතනය/    �*(�*(�*(�*(    Lල;Lල;Lල;Lල;    කට��කට��කට��කට��    සඳහාසඳහාසඳහාසඳහා    සාමාන;සාමාන;සාමාන;සාමාන;ෙය(ෙය(ෙය(ෙය(    පව�වාෙගනපව�වාෙගනපව�වාෙගනපව�වාෙගන    යායායායා    ��������    L8කL8කL8කL8ක    ෙපො�ෙපො�ෙපො�ෙපො�      / / / /

ෙ,ඛනෙ,ඛනෙ,ඛනෙ,ඛන    දහය/දහය/දහය/දහය/    න න න න     කර(නකර(නකර(නකර(න.... 

� 6ද, ෙපොත සහ /ෙහෝ sE 6ද, ෙපොත  

� ෙදපා�තෙ (� �ස�ජන (ස මත වැය ) ෙලජරය (138 ට ෙපො+ ෙපෝරමය) 

� ලැෙබන ෙච/ප�, 6ද, ඇණJ  ආDය සඳහා X ෙ,ඛන 

� උප පWකා ෙපො� ෙ,ඛනය (�. ඒ. එ . 20 ෙපෝරමය) 

� �ගණන �මs  ෙ,ඛනය 

� බF ෙ,ඛන (ෙපො+ 44 ෙපෝරමය) 

� ෙපො� නාමාව8ය 

� පා0ෙභෝජ; බF ෙ,ඛනය  

� ~%ගල වැy� ෙ,ඛන 

� වැ.ආ.�.වැ. ෙ,ඛනය  

� රා.ෙසේ.ආ.ආ. ෙ,ඛනය 

 

04.     නැ�2 නැ�2 නැ�2 නැ�2 ////හැ#2  *+X ක,- ඇ�බව අලාභහැ#2  *+X ක,- ඇ�බව අලාභහැ#2  *+X ක,- ඇ�බව අලාභහැ#2  *+X ක,- ඇ�බව අලාභ////පාF 8යා හැQ  ස බ(ධව #ලධාQපාF 8යා හැQ  ස බ(ධව #ලධාQපාF 8යා හැQ  ස බ(ධව #ලධාQපාF 8යා හැQ  ස බ(ධව #ලධාQ( හා �මාව( ( හා �මාව( ( හා �මාව( ( හා �මාව( 

සඳහ( කර(නසඳහ( කර(නසඳහ( කර(නසඳහ( කර(න. . . .  

 

බලධාQ(  

 

(i). අමාත;ංශ ෙ,ක වරෙය\ වන පධාන ගණ( gෙ  #ළධා0යා 

 (1).  භා=ඩාගාරය �*( #යම කර ඇ� ප�ශතය ඇ�ළත සමාන; �යද   

පාEව, හැS�  පාEව , නර/2  ආDයi 

 (2).  6|ෙ%g ෙහෝ �වෙ(g *+වන හා# 

 (3).  ෙවෙළ+( නැ3ගත කර(න(, නැ3 සමාග , සමාග  #ෙයෝ�තය(  



ෙහෝ බF ෙගොඩබාන සමාග  යන ෙ ව ◌ාෙI ෙකො(තා�� Y�s  පැහැර හැQම 

�v( ඇ�වන හා# 

 (4).  e. 500,000/- ෙනොඉ/මවන ඔනෑම හා#ය/ 

 (5).  වංචාව/ ෙහෝ පව�න කමෙI ෙදෝෂය/ ෙහෝ ෙනොපැවැ�ෙන ක,-  

වBනා කම e.1,000,000/- ෙනොi/මවන හා# 

(ii). අමාත;ංශ ෙ,ක වරෙය\ ෙන◌ාවන පධාන ගණ( gෙ  #ලධා0යා  

 (1).  e.250,000/- ෙහෝ භා=ඩාගාරය �*( පස්ව කරn ලබන ඊට වැf ෙහෝ  

ඉ/මවන හා# 

(iii). ගණ(gෙ  #ලධා0යා  

 (1).  6.ෙර.104(2) යටෙ� වා�තා SQම අවශ; ෙනොවන හා# 

 (2).  e.25,000/- ෙනොi/මවන හා# 

රජෙI ��ධ ව�ගෙI අ��කාර  YZ  න  කර පැහැD8 කර(නරජෙI ��ධ ව�ගෙI අ��කාර  YZ  න  කර පැහැD8 කර(නරජෙI ��ධ ව�ගෙI අ��කාර  YZ  න  කර පැහැD8 කර(නරජෙI ��ධ ව�ගෙI අ��කාර  YZ  න  කර පැහැD8 කර(න.... 

අ��කාර  YZ  ව�ග 

 (i). #ෂ්පාදන අ��කාර  YZම 

 (ii). සංව�ධන අ��කාර  YZම 

 (iii). ෙව ළඳ අ��කාර  YZම 

 (iv). ගබඩා අ��කාර  YZම 

 (v). රාජ; සංස්ථා සඳහා අ��කාර   

 (vi). රාජ; #ලධාQ(ට අ��කාර   

 (vii). ��ධ අ��කාර  YZම 

 

 



 

05. පහත සඳහ( මාතෘකා ගැනෙකB සටහ( 8ය(නපහත සඳහ( මාතෘකා ගැනෙකB සටහ( 8ය(නපහත සඳහ( මාතෘකා ගැනෙකB සටහ( 8ය(නපහත සඳහ( මාතෘකා ගැනෙකB සටහ( 8ය(න.... 

((((i). ). ). ). ප0oරක ඇසත්ෙ (�වප0oරක ඇසත්ෙ (�වප0oරක ඇසත්ෙ (�වප0oරක ඇසත්ෙ (�ව 

වැඩ ෙසේවා හා සැප�  ස බ(ධෙය( ප0oරක ඇස්තෙ (�ව/ ඉD0ප� කළ හැS අවස්ථා 

පහත දැ/ෙ3. 

 

බලාෙපොෙරො�� ෙන◌Xි ත�වය/ ෙහේ� ෙකොට ෙගන කැ�න� ම=ඩලෙI �ධානය/ 9ට ෙහෝ 

අමතර �යදම/ දැQමට *+2 එම �යදම -  

  (අ).  දැනට පව�නා S*ම වැඩ සටහනකට ෙනොගැලෙ�න  ෙහෝ  

  (ආ).  වැඩ සටහෙ( �ෂය �මාවට ඇ�ළ� වන න6� 2රෙමොං `යා  

පBපාBෙය( #* ප0D හා ස o�ණෙය( 9ය�ය ෙනොහැS ප0D එම �යදම 

#සා වැඩ සටහන ඉ/මවා �මට *+වන ක,- 

  (ඇ).  දැනට ෙව( කර ඇ� ප�පාදන පමාණව� ෙනොවන ක,-  

 

 

((((ii). ). ). ). 6666....ෙරෙරෙරෙර....66666666((((2රෙමොං `2රෙමොං `2රෙමොං `2රෙමොං `යා පBපාBයයා පBපාBයයා පBපාBයයා පBපාBය) ) ) )  

එ/ වැඩ සටහන/, ව;ාපෘ�යක , වැය �ෂය සංෙ/තා�මක ඉ�0ව වෂය සංෙ/තා�මකව මා� 

කර ග(නා කමය 6.ෙර.66 යටෙ� �ස්තර කර ඇත. ෙමම `යා මා�ගයට 2රෙමොං `යාමා�ගය 

යැi ව;වහාර ෙකෙ�. 6ද, මාe කරන බලධාQ( ය  ය  �මා �ළ පහත දැ/ෙ3. 

(1) භා=ඩාගාරෙI ෙ,ක  භා=ඩාගාරෙI #ෙයෝජ; ෙ,ක  

(2) පධාන ගණ( gෙ  #ලධා0යා 

(3) ගණ( gෙ  #ලධා0යා 

 

 



((((iii). ). ). ). �ෙශේෂ x� ෙසේවා �ෙශේෂ x� ෙසේවා �ෙශේෂ x� ෙසේවා �ෙශේෂ x� ෙසේවා  

�ෙශේෂ x� ෙසේවා වනා- 1946 හා 1947 ලංකා රාජ ආඥා ව8( ෙහෝ �ස�ජන පන�( ප0භා-ර 

ය  x�ය/ ෙහෝ ඒකාබ%ධ අර6ද8( �යද  SQමට බලය ෙදn ලැ� ෙසේවා ෙව�. උදාහරණ 

පහත දැ/ෙ3. 

(1) ජනාkප�ෙR වැyප 

(2) �ශාම වැy� හා �ශාම වැy� පා0ෙතෝ�කය 

(3) ෙපො, ප�ෙIෂණ ආයතනයට උපකෘත 6ද,  

(4) රාජ; ෙසේවා අ�ථසාධක අර6දෙ, කා�ය ම=ඩලෙI වැy� සහ එම අර6දලට 

ආ=Fෙව( ෙගවන ද ◌ායක 6දල 

 

((((iv). ). ). ). අ�#ෂ්bත අවසථ්ා අර6දල අ�#ෂ්bත අවසථ්ා අර6දල අ�#ෂ්bත අවසථ්ා අර6දල අ�#ෂ්bත අවසථ්ා අර6දල  

අනෙ�/�ත X� , ඉතාම හD*X�, �ද  දැQම සඳහා අ�#ෂ්bත අවස්ථා අර6දල/ 

පා�8ෙ න�ව �*( ස මත කරග� x�ය/ මY( 9-y2මට ෙපර වලං�ව පැව� ලංකා 

ආ=Fකම ව;වස්ථාෙ3 පනස්අටවැ# වග(�ය යටෙ� ඉඩ කඩ සලසා ඇත. ෙ  වග(�ය 

යටෙ� කට�� කර)( 1948 අ�#ෂ්bත අවස්ථා අර6දල/ පා�8ෙ (�ව �*( ඇ� කරන 

ල+ව e.250,000/- / එ- L8ක පාRධනය වශෙය( එම අර6දලට ඒකාබ%ධ අර6ද8( 

බැරකරන ලD. 

 

ෙමම අර6ද8( අ��කාර  6ද, ලව� කර ගැxම සඳහා ජනාkප�ෙR කැමැ�ත ස-තව 6ද, 

ඇම�ෙR අnමැ�ය අවශ;යැi ෙමම පනෙ� ෙයෝජනා කර ඇත. 

 

((((vi). ). ). ). �ගණන �මs  �ගණන �මs  �ගණන �මs  �ගණන �මs    

�ගණන �මs  �ගණකාkප� වරයා �*( බලය ලබාෙදn ලබන ෙවන� ඔනෑම #ළධා0ෙය\ 
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