
දැන්වීමයි 

සවෞඛ්ය, ස ෝණ ශා සේශීය වලදය අමාත්යාාංය   සවෞඛ්ය, ස ෝණ ශා සේශීය වලදය අමාත්යාාංය 

යටසේ  ානය ලන ආයත්න වඳශා සවෞඛ්ය ියයුරු  ත්නතුරට බදලා ගැනීම - විලෘත් ත්රග විභාගය 

සවෞඛ්ය, ස ෝණ ශා සේශීය වලද්ය අමාත්යාාංය   සවෞඛ්ය, ස ෝණ ශා සේශීය වලද්ය අමාත්යාාංය ය සා  ාවය ලව 

ආයත්වල සවෞඛ්ය ියයුරු  ත්වතුු  ව ශා බද්ලා ගැනීම   ශත් වද්ශන් සුුරසුකම් ඇති ශ්රී ාංකා රවරලැයනයන්සගන් අයුරම් ා 

කැද්ලනු ැසේ. 

1. බදලා ගැනීසේ ක්රමය :- 

 

ලිඛිත්  රීක්ණයක ශා ප්රාසයෝක ක  ලෘාතීය  රීක්ණයක ප්රතිල මත් බ ලා ගනු ැසේ.  ෂමුල ලිඛිත්  රීක්ණයක් 

 ලාලනු බව අත්ර ලිඛිත්  රීක්ණසයන් වමා ලව අයුරම්කු ලන් අතුියන් ඔවුන් බාගන්වා ද් කුවත්ා 

අනුපිළිසල අනුල බ ලා ගැනීම  අසේක්ෂිත් වාංඛ්යාල සමන් සද්ණයණයක් ප්රාසයෝක ක ශා ලෘාතීය  රීක්ණය වද්ශා 

කැ ලනු ැසේ. ප්රාසයෝක ක ශා ලෘාතීය  රීක්ණසයන් වමා අයුරම්කු ලන් ලිඛිත්  රීක්ණසී ල බාගා කු  

වශ ලෘාතීය  රීක්ණසී ල බාගා කු ල එකතුසේ කුවත්ා අනුපිළිසල  බ ලා ගනු ැසේ.  

 

 

 

2. අලය සුුරසුමේ  :- 

 

අධ්යා ව සුුරසුකම් අ.ස ො.ව. ( වා.ස .) විභාගසීදි සද්ලරක  සවොලැඩි ලාර ගණවක ල ය ා 
පිියසවයින් වම්මාව සද්කක් වහිත්ල වියන් ශයක් වමා වී තිබීම 
 

ලෘාතීය සුුරසුකම් I A සරේණිසී ියයුරු  බ ත්රයක් තිිය යුතුය. 

 ෂරවු ේද් රජසී සශෝ රජසී අනුබේධ් ආයත්වයක අලම ලසයන් ලවර 05 ක සවේලා 
 රවු ේද්ක් තිිය යුතුය ( වශතික මක න් වවාථ ක යුතුය) 

කායික සුුරසුකම් I. වෑම අසේක්කසයකුම ශ්රී ාංකාසේ ෑවෑම ප්රසේයක සවේලය ිරරීම ා, 
ත්වතුසේ රාජකාිය ඉටු ිරරීම ා දිලා රාත්රී කාසී රාජකාරී ව ශා සුුරසු 
ත්ාලයක යනටිය යුතු අත්ර අලයත්ාලය මත්  ැය 24 ම සවේලා මුරල  
රාජකාිය ව ශා සුුරසු ත්ාලයක යනටිය යුතු අත්ර ප්රමාණලා ාරීියක ශා 
මාවයනක සයෝගයත්ාලසයන් යුක්ත් විය යුතුය. 

II. අලම උව අඩි 05 යි අගල් 21 2 ක් විය යුතුය. 
III. ඇව් ස නීම වම්බන්ධ්සයන්  ශත් වද්ශන් උ මාවල ද්ක්ලා ඇති 

සයෝගයත්ාලසයන් යුක්ත් විය යුතුය. 
අ). බර ලාශව ියයුරරන් බ ලා ගැනිසම් ල ඇව් ස නීම වම්බන්ධ් ාංකා අක්ෂි      
     වලද්ය   වාංගමය පිළිගා නිේණායක ලව ලම් ඇව ශා ද්කු  ඇව 6 9       
     යනමාල තු  ැලතිය  යුතුය. 
ආ).ලේණ අන්ධ්ත්ාලය  රීක්ා ිරරීසම්දි අක්ෂි වලද්ය  වාංගමසී නිේසේිතත්        
      නිේණායකයන් අනුල ලේණ  අන්ධ්ත්ාලය සවොතිිය යුතුය. 

සලවා I. ශ්රී ාංකාසේ රවරලැයනයකු විය යුතුය. 
II. අයුරම්කු ලන් විිත්ඨ චියත්යිරන් යුක්ත් විය යුතුය. ත්ම  දිාංචි ප්රසේසී 

ග්රාම නිධ්ාරීසගන් ප්රාසේශීය සල්කම්සඅ අනු අාවව වහිත්ල චියත් 
වශතිකයක් ශා ප්රසේසී ( ූජජය  ක්ය ඇතුුවල) පිළිගා ප්රභූවලරයකු 
ඇතුුවල චියත් වශතික 02 ක්  

III. ත්වතුර  බද්ලා ගැනීම වද්ශා අලය සුුරසුකම් වම්ූජේණ කෂ යුතු බල  
අයුරම් ා කැ වීසම් නිසේද්වසී   ගැවට්  ත්රසී වද්ශන් කරනු බව දිව  
එම සුුරසුකම් වෑම ආකාරසයන්ම වම්ූජේණ කර තිිය යුතුය. 
සමම ත්වතුර වද්ශා අයුරම් ක ශැක්සක් පිියමි අයුරම්කු ලන්   මණි. 

 

 

 

ලිඛිත්  රීක්ණය මාේග නීති   සමෝ ේ කාේමික ද්ැනුම 
ප්රථමාධ්ාර   සරෝී  වාකාර ශා 
ප්රලාශව සවේලා 

ලෘාතීය  රීක්ණය ියය  ැද්වීසම් නිරවණත්ා මැනීසම් 
 රීක්ණය 



3. සවේලසේ නියුක්ත් මරවිසේ සමොන්සේසි ශා සවේලා සමොන්සේසි -: 
 

I. සමම ත්වතුර ව්ථිර, විරාම ලැටුේ වහිත්ය. ලැන්ද් /   ලැන්ද් / රවු  අවාද්ු  විරාම ලැටුේ රමය  ද්ායක මුද්ල් සගවිය 

යුතුය. 

II. සමම  ාවීම අවුු ුර 03ක  ියලාව කායක  අයාය.  

III. ලවර 03 ක් ඇතුත්  මු කාේයක්මත්ා කඩඉම් විභාගය වමා විය යුතුය. 

IV. සමම  ාවීම් රාජය සවේලා කාේය  ටි ාටික රීති, මුද්ල් සරණයායන ශා ආයත්ව වාංග්රශසී විිවවිධ්ාවල  ය ාසේ. 
 

4. ලයව් සීමාල -: 
 

ඉල්ලුම්කු ලන් ඉල්ලුම් ා භාරගන්වා දිව  ලයව අවුු ුර 18   සවොඅඩු විය යුතු අත්ර, අවුු ුර 45  සවොලැඩි විය යුතුය. 
 

5. ලැටුප්  ියමාණය :- 

සමම ත්වතුර  ු . 12,470- 10 x130-10 x145-10 x160-12 x170-18,860 - මායනක ලැටුේ  ියමාණයක් හිමිය. 

( PL 03 – 2006 A) 
 

6. අසේක්කයින්සඅ අවවයත්ාලය -: 
 

ලුශගත් වම්මුඛ්  රීක්ණය  කැ ලනු බන්සන් වෑම ආකාරසයන්ම වම්ූජේණ අයුරම් ා ඉදිිය ා කර ඇති 

අසේක්කයින්  මණි. වම්මුඛ්  රීක්ණසී ල යනයුවම වශතිකල මුල් පි  ා ශා නියන  ියදි වශතික කරව ද් පි  ා 

ඉදිිය ා කෂ යුතුය . වම්මුඛ්  රීක්ණසී ල ත්මන්සඅ අවවයත්ාලය වශතික ිරරීම වද්ශා  ශත් වද්ශන් අවවයත්ා  ත්ර 

පිළිගනු ැසේ. 

 

I. රවේගයින් ලියා දිාංචි ිරරීසම් සකොමවාියව් වියනන් නිකුා කරව ද් ශැඳුනුම්  ත්රය 

II. ලාංණය විසේ ගමන් බ ත්රය 

 

7. අයුරම් ා 2016.06.30 දිව  සශෝ එදිව  ප්රථම  ශත් ලිපිවය  ැසබව සවේ ලියා දිාංචි ත්ැ ෑසන් ඉදිිය ා කෂ යුතුසේ. 

එදිව   සුල ැසබව අයුරම් ා ප්රතික්සේ  කරනු ැසේ. 

 

අධ්යක් ( ප්රලාශව ), 

සවෞඛ්ය අමාත්යාාංය, 

අාංක 385, ූජජය බේසේගම විමලාං හිමි මාලත්, 

සකොෂඹ 10. 

 

8. අයුරම් ක යුතු රමය :- 

 

I. ඉදිිය ා කෂ යුතු අයුරම්  ත්රසී ආද්ේ ආකෘති  ත්රයක් සමම නිසේද්වසී අලවාවසී ද්ැක්සේ. අයුරම්කු ලන් 

ඔවුන්සඅ අයුරම් ා A4 ප්රමාණසී කඩද්ායනයක වකව්කර මුල් පිටුල  01 යන  05 ද්ක්ලාා සද්ලව පිටුල  06 යන  09 

ද්ක්ලාා පිළිසය කර ත්මාසඅ අා අකුියන් වම්ූජේණ ක යුතුය.  

II. අයුරම් ා බශාව කලරසී ලම් ව “සවෞඛ්ය ියයුරු  III ලව සරේණිය  බද්ලා ගැනීම වද්ශා අයුරම් ත්රය” සව 

වද්ශන් කෂ යුතුය. 

III. අයුරම් ත්රසී අසේක්කයාසඅ අාවව රජසී විුරශක විුරශල් තිලරයකු  වාමද්ාව විනි්චයකාරලරයකු  දිවුු ම් 

සකොමවාියව්ලරයකු  නීතීඥලරයකු  ප්රයනේධ් සවොත්ාියව්ලරයකු  ත්රිවිධ් ශමුද්ාසේ අිවකාරීා නිධ්ාියයකු, ස ොලිව් 

සවේලසී ගැවට් ක ත්වතුරක් ද්රණ නිධ්ාියයකු සශෝ ු : 273,060.00 ක  ලැඩි ලාේෂික ඒකාබේධ් ලැටු ක් 

බව රජසී ව්ථිර ත්වතුරක් ද්රණ නිධ්ාියයකු වියනන් වශතික ක යුතුය. 

IV. ද්ැව  රාජය සවේලසී සශෝ  ෂාා රාජය සවේලසී නියුක්ත් නිධ්ාරීන් ත්ම අයුරම් ා ත්මන් සවේලය කරව 

සද් ාේත්සම්න්තුසේ සද් ාේත්සම්න්තු ප්රධ්ානියා මක න් ඉදිිය ා ක යුතුය. 

 

 

 

 

 

V. විලෘත් අයුරම්කු ලන් වද්ශා විභාග ගාව්තුල ු : 300 ිර. ාංකා බැාංකුසේ ත්ැසප්රොසේන් ාඛ්ාසේ සවෞඛ්ය සවේලා 

අධ්යක් ජවරාල් වමින් ඇති ක  ම් අාංක 0007040244 ක  ම  බැරලව  ියදි සමම මුද් ෑවෑම ාංකා බැාංකු 



ාඛ්ාලක  සගලා බා ගා ියයනට් ත් ආද්ේ අයුරම් සත්හි අාංක 6 ය සා ඇති සකොටුල තු සවොගැසලව සවේ 

ඇවිය යුතුය. ( මුද්ල් ඇණවුම් ශා මුේද්ර භාරගනු සවොැසේ.) 

 

9. සම් වමග ඇති ආද්ේ අයුරම් ත්රසී ආකෘතිය  අනුකූ සවොලව අයුරම් ා ප්රතික්සේ  කරනු ැසේ. අයුරම් ා වැතිවීම 

සශෝ ප්රමාද්වීම වම්බන්ධ් ිරයනුර  ැමිණිල්ක් භාරගනු සවොැසේ. 

 

10. වාලදය සත්ොරතුු   වැ ීම :- 

 

ඔබ වියනන් එලව ද් අයුරම්  ත්රසී වද්ශන් කර ඇාත්ාව යම් සත්ොරතුරක් අවත්ය සශෝ ලැරදි බල බද්ලා ගැනීම  ස ර 

අවාලරණය වුලසශොා ඔබසඅ අසේක්කාලය අලාංණය කරනු ැසේ. 

එබුර අවත්ය සශෝ ලැරදි සත්ොරතුරක් බද්ලා ගැනීසමන්  සුල අවාලරණය වුලසශොා ට  අද්ාෂ ්රියාමාේගල  ය ාල 

සවේලසයන්  ශ ිරරීම  ක යුතු කරනු ැසේ. 

 

 

 

 

සල්කම්, 

සවෞඛ්ය, ස ෝණ ශා සේශීය වලද්ය අමාත්යාාංය, 

සකොෂඹ 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TRC/ 

ආදර් ඉල්ලුේ ත්රය 

සවෞඛ්ය, ස ෝණ ශා සේශීය වලදය අමාත්යාාංය   සවෞඛ්ය, ස ෝණ ශා සේශීය වලදය අමාත්යාාංය 

යටසේ  ානය ලන ආයත්න වඳශා සවෞඛ්ය ියයුරු  ත්නතුරට බඳලා ගැනීම - විලෘත්  

1. 1.1 අයුරම්කු සඅ මුකුු  වමග වම :.............................................................................. 

1.2 වම්ූජේණ වම ( ඉාංග්රීයන කැපි ල් අකුියන්) :.............................................................................. 

1.3 වම්ූජේණ වම ( යනාංශ අකුියන්)  :.............................................................................. 

 

2. 2.1 ලිපිවය ( ස ෞේගලික- යනාංශ අකුියන්) :.............................................................................. 

2.2 ලිපිවය ( ස ෞේගලික- ඉාංග්රීයනඅකුියන්) :.............................................................................. 

 

3. 3.1 උ න් දිවය   : ලේය ............. මාවය ........... දිවය ....... 

3.2 අයුරම් ා භාර ගන්වා  දිව  ලයව : අවුු ුර ............. මාව ........ දිව ....... 

 

4. ජාතික ශැුරනුම්  ා අාංකය   :.............................................................................. 

 

5. සුුරසුකම්     : 

 

5.1 අධ්යා ව සුුරසුකම්   :.............................................................................. 

5.2 ලෘාතීය සුුරසුකම්   :.............................................................................. 

5.3  රවු ේද්    :.............................................................................. 

 

6. විභාග ගාව්තු සගව ුර ත් පිළිබද් විව්ත්ර  :- 

 

I. විභාග ගාව්තු සගව කාේයාය  :- .............................................................................. 

II. ුර ා අාංකය ශා දිවය   :- .............................................................................. 

III. සගව මුද්    :- ..............................................................................  

 

 

 

  

 

7. අයුරම්කු සඅ වශතිකය   : 

 

සමම අයුරම් සත්හි මා වියනන් වද්ශන් කරව ද්  සත්ොරතුු  වත්ය ශා නිලැරදි බලා සගෞරලසයන් ප්රකා කර යනටිමි. සමහි ඇතුා 

යම්ිරයන සත්ොරතුරක් අවත්ය බල සශෝ වාලද්ය බල සවොයාගනු ැුවලසශොා එසවේ සවොයා ගන්වා ේසේ සත්ොරා ගැනීම  ස රවම් එම 

අයුරම්  ත් අලාංණය ලව බලද්, සත්ොරා ගැනීසමන්  සුල වම් යම්ිරයන ලන්දියක් සවොමැතිල මම සවේලසයන්  ශ කරනු බව බලද් 

පිළිගනිමි. 

 

 

දිවය : ..........................      .................................... 

        අයුරම්කු සඅ අාවව 

8. අයුරම්කු සඅ අාවව වශතික ිරරීම  : 

 

සමම අයුරම් ත් ඉදිිය ා කරනු බව ................................................ මයා මා ස ෞේගලිකල ද්න්වා ශුරවව බලද්,ඔහු මා ඉදිියපි  ල 

.................. දිව ඔහුසඅ අාවව ත්ැබූ බලද් වශතික කරමි. 

 

 

         ..................................... 

         වශතික කරව නිධ්ාියයාසඅ අාවව 

 වම්ූජේණ වම : .................................................. 

 ත්වතුර  : .................................................. 

 ලිපිවය  : .................................................. 

 

 
TRC/ 

ාංකා බැාංකු ාඛ්ාල  මුද්ල් සගව ියයනට්  ත් සවොගැසලව සවේ සමහි අලන්ව. 



mwptpj;jy; 

 

Rfhjhuk;>Ngh~iz kw;Wk; RNjr itj;jpa mikr;rpd; fPo; eph;tfpf;fg;gLk; epWtdq;fspd; nghUl;L Rfhjhur; 

rhujpfs; gjtpf;F Ml;Nrh;g;Gr; nra;tjw;fhd jpwe;j Nghl;bg; ghPl;ir 

 

Rfhjhuk;>Ngh~iz kw;Wk; RNjr itj;jpa mikr;rpd; fPo; eph;tfpf;fg;gLk; epWtdq;fspd; nghUl;L Rfhjhur; 

rhujpfs; gjtpf;F Ml;Nrh;g;Gr; nra;tjw;F gpd;tUk; jifikfisAila ,yq;ifg; gpui[fsplkpUe;J 

tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLfpd;wd. 

 

01. Ml;Nrh;g;Gr; nra;ag;gLk; Kiw: 

vOj;Jg; ghPl;ir kw;Wk; gpuNahfg; ghPl;irapd; ngWNgw;wpw;F mika Ml;Nrh;g;Gr; nra;ag;gLk;.  

Kjyhtjhf vOj;Jg; ghPl;ir elhj;jg;gLtJld; vOj;Jg; ghPl;irapy; rpj;jpailAk; tpz;zg;gjhhpfspy; 

mth;fs; ngw;Wf;nfhz;l Gs;spfspd; jpwik xOq;fpd; mbg;gilapy; Ml;Nrh;g;Gr; nra;jtw;F 

vjph;ghh;f;fg;gLk; vz;zpf;ifapd; ,uz;L klq;fhd vz;zpf;ifapdh; gpuNahfk; kw;Wk; njhopw; 

ghPl;irapd; nghUl;L miof;fg;gLth;.  gpuNahfk; kw;Wk; njhopw;ghPl;irapy; rpj;jpaile;Js;sth;fs; 

vOj;Jg;ghPl;irapy; ngw;Wf;nfhz;l Gs;spfs; kw;wk; gpuNahfk; kw;Wk; njhopw; ghPl;irapy; ngw;Wf;nfhz;l 

Gs;spfspd; $l;Lj;njhifapd; jpwik xOq;F mbg;gilapy; Ml;Nrh;g;Gr; nra;ag;gLth;. 
 

vOj;Jg; ghPl;ir 

tPjp xOq;Ffs; / Nkhl;lhh; njhopEl;gk; / KjYjtp 

/ Nehahsh; rpfpr;ir kw;Wk; vLj;Jr; nry;Yjy; 

Nrit 

njhopw;ghPl;ir 
thfdk; nrYj;Jk; epGzj;Jtj;ij mstPL nra;Ak; 

ghPl;ir. 

 

02. mtrpakhd jifikfs; 
 

mtrpakhd 

fy;tpj; 

jifikfs; 

f.ngh.j (rhjhuzjuk;) ghPl;irapy; ,uz;L jlitfSf;F Nkw;glhj 

jlitfspy; ,uz;L jpwikr; rpj;jpfSld; MW tplaq;fspy; 

rpj;jpaile;jpUj;jy;. 

njhopw; jifik A juj;jpidAila rhujp mDkjpg;gj;jpuk; ,Uj;jy; Ntz;Lk;. 

mDgtk; 

murhq;f my;yJ muRld; njhlh;Gila epWtdk; xd;wpy; Fiwe;jJ 05 

tUlq;fs; Nritahw;wpa mDgtk; ,Uj;jy; Ntz;Lk;. (rhd;wpjo; %yk; 

ep&gpf;fg;gly; Ntz;Lk;) 

clw; jifik 

(i) Xt;nthU tpz;zg;gjhhpAk; ,yq;ifapd; ve;jg; ghfj;jpYk; 

Nritahw;Wtjw;Fk;> gjtpapd; flikfis epiwNtw;Wtjw;Fk; ,uT 

gfy; flikapd; nghUl;Lk; nghUj;jkhd epiyapy; ,Ug;gJld; 

mtrpaj; jd;ikapd; mbg;gilapy; 24 kzpj;jpahyq;fSk; Nrit 

epiyaq;fspy; flikf;fhf jahh; epiyapy; ,Uf;ff;$baJld; 

NghJkhdsT cly; kw;Wk; cs Nahf;fpaj;jd;ik ,Uj;jy; Ntz;Lk;. 

(ii) Mff; Fiwe;jJ cauk; 5mb 2½ mq;Fyk; ,Uj;jy; Ntz;Lk;. 

(iii) fz;ghh;it njhlh;ghf fPo; tUk; msTfspy; fhl;lg;gl;Ls;s 

Nahf;fpaj;jd;ik ,Uj;jy; Ntz;Lk;. 

    (m)  fduf thfdr; rhujpfis Ml;Nrh;f;Fk;NghJ ,yq;if fz;   

itj;jpah; rq;fj;jpdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;Ls;s msthd tyJ 

kw;Wk; ,lJ fz; Mfpait 6/9 tiuaiwf;Fs; ,Uj;jy; 

Ntz;Lk; 

    (M)  epwFUl;Lj;jd;ik ghPl;rpf;fg;gLk;NghJ ,yq;if fz; itj;jpah; 

rq;fj;jpdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;Ls;s msTfSf;fika 

epwf;FUl;Lj;jd;ik ,Uj;jy; $lhJ.  

  



 

NtW 

(i) ,yq;ifg; gpui[ahf ,Uj;jy; Ntz;Lk; 

(ii) tpz;zg;gjhjp ey;y eguhf ,Uj;jy;Ntz;Lk;.  jhq;fs; trpf;Fk; 

gpuNjr fpuhk cj;jpNahfj;jhpd; gpuNjr nrayhshpdhy; 

Nknyhg;gkplg;gl;l ew;rhd;wpjo; kw;Wk; gpuNjr (gpf;Fkhh; 

cs;slq;fyhf) Vw;Wf;nfhs;sg;gl;l  gpuG cs;slq;fyhf 02 

ew;rhd;wpjo;fs;. 

(iii) gjtpf;F Ml;Nrh;j;Jf;nfhs;tjd; nghUl;L mtrpakhd jifikfis 

tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLk; mwptpj;jypy; my;yJ th;j;jkhdpapy;  

Fwpg;gplg;gl;Ls;s jpdj;jpy; me;j jifikfis vy;yh topfspYk; 

G+h;j;jpnra;jpUj;jy; Ntz;Lk;. 

,e;j gjtpapd; nghUl;L Mz;fs; khj;jpuk; tpz;zg;gpf;f KbAk;. 

 

 

03. Nritapy; ,izj;Jf;nfhs;tjw;fhd kw;Wk; Nritf;Fhpa epge;jidfs;. 

(i) ,e;j gjtp epue;jukhdJ> Xa;T+jpar; rk;gsj;ijAilaJ. tpjitfs;> mehijfs; Xa;T+jpar; 

rk;gsj;jpl;lj;jpw;F re;jhg; gzk; nrYj;jy; Ntz;Lk;. 

(ii) ,e;j epakdk; 03 tUl jFjpfhz; fhyj;jpidf; nfhz;Ls;sJ. 

(iii) 03 tUlq;fspDs; tpidj;jpwikfhz; jilg; ghPl;irapy; rpj;jpailjy; Ntz;Lk;. 

(iv) ,e;j epakdkhdJ murhq;f Nritfs; Mizf;FOtpd; xOq;Ftpjpfs;> epjpg;gpukhzk; kw;Wk; 

jhgdtpjpf;Nfhit Mfpatw;wpd; xOq;FtpjpfSf;Fk; mike;jJ. 

 

04. tanjy;iy 

tpz;zg;gjhhpfs; tpz;zg;gq;fs; Vw;Wf;nfhs;sg;gLk; ,Wjpj;jpdkd;W 18 tUlq;fspw;F FiwahjJk;> 45 

tUlq;fspw;F mjpfkhfhjJkhd tajpid nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;. 

 

05. rk;gs msTj;jpl;lk; 

,e;j gjtpf;F &gh.12470-10 X 130-10 X 145-10 X 160-12 X 170-18860/- khjhe;j rk;gs 

msitAilajhFk;. 

 

06. tpz;zg;gjhhpfspd; milahsj;ij cWjpg;gLj;jy;. 

midj;J topfspYk; KOikahd tpz;zg;gj;ij Kd;dspg;Gr; nra;Js;s tpz;zg;gjhhpfs; khj;jpuk; 

fl;likf;fg;gl;l Neh;Kfg; ghPl;irf;F miof;fg;gLth;.  Neh;Kfg; ghPl;irapy; midj;Jr; rhd;wpjo;fspd; 

%yg; gpujpfs; kw;Wk; chpa Kiwapy; cWjpg;gLj;jg;gl;Ls;s gpujpfisAk; Kd;dspg;Gr; nra;jy; 

Ntz;Lk;.  Neh;Kfg; ghPl;irapy; jkJ milahsj;ij cWjpg;gLj;Jtjd; nghUl;L fPNo 

Fwpg;gplg;gl;Ls;s milahs ml;ilfs; Vw;Wf;nfhs;sg;gLk;. 

(i) Ml;gjpT Mizahshpdhy; toq;fg;gl;Ls;s Njrpa milahs ml;il 

(ii) tYTs;s flTr; rPl;L. 

 

07. tpz;zg;gq;fs; 2016.06.30 jpfjp my;yJ mjw;F Kd;dh; fPo; Fwpg;gplg;gl;l Kfthpf;F 

fpilf;ff;$bathW gjpTj;jghypd; %yk; Kd;dspg;Gr; nra;a Ntz;Lk;.  mjd;gpd;dh; fpilf;fg;ngWk; 

tpz;zg;gq;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. 

 

gzpg;ghsh; (Nghf;Ftuj;J) 

Rfhjhuk;>Ngh~iz kw;Wk; RNjr itj;jpa mikr;R 

,y - 385> tz.gj;Njfk tpkytq;f Njuh; khtj;ij  

nfhOk;G - 10 

 

 



 

08. tpz;zg;gpf;f Ntz;ba Kiw 

 
(i) Kd;dspg;Gr; nra;a Ntz;ba tpz;zg;gj;jpy; khjphp tpz;zg;gg;gbtk; ,e;j mwptpj;jypd; 

,Wjpapy; jug;gl;Ls;sJ. tpz;zg;gjhhpfs; mth;fsJ tpz;zg;gj;ij A4 msTila fljhrpapy; 

jahhpj;jy; Ntz;Lk;.  01 - 05 tiuahd fhuzpfs; Kjyhk; gf;fj;jpYk;> 06 - 09 tiuahd 

fhuzpfs; ,uz;lhtJ gf;fj;jpYk; cs;sthW tpz;zg;gj;ij jahhpj;J jkJ ifnaOj;jpdhy; 

G+uzg;gLj;jy; Ntz;Lk;. 

 
(ii) tpz;zg;gj;ij ,l;L mDg;gpitf;Fk; fbjTiwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; “Rfhjhu 

rhujpfs; Nrit juk; - III w;F Ml;Nrh;;g;Gr; nra;tjw;fhd tpz;zg;gk;” vd;W Fwpg;gplg;gly; 

Ntz;Lk;. 

 
(iii) tpz;zg;gj;jpy; tpz;zg;gjhhpapd; ifnahg;gj;ij murhq;f ghlrhiy xd;wpd; mjpgh; / rkhjhd 

ePjthd; / rj;jpag;gpukhz Mizahsh; / tof;fwpQh; / gfpuq;fs nehj;jhhpR / Kg;gilapy; 

mjpfhhp juj;ijAilath; / nghyp]; Nritapy; th;j;jkhdp mwptpj;jyplg;gl;l gjtp tfpg;gth; 

my;yJ &gh.273>060.00 w;F mjpfkhd tUlhe;j jpul;ba rk;gsj;ijg; ngWk; murhq;f Nritapy; 

epue;jug; gjtp tfpf;Fk; cj;jpNahfj;jh; xUthpdhy; cWjpg;gLj;jg;gl Ntz;Lk;. 

 
(iv) jw;NghJ murhq;f Nritapy; my;yJ khfhz murhq;f Nritapy; cs;s cj;jpNahfj;jh;fs; 

jq;fsJ tpz;zg;gq;fis jhq;fs; Nritahw;Wk; jpizf;fsj;jpd; jpizf;fsj; jiythpD}lhf 

Kd;dspg;Gr; nra;ag;gl Ntz;Lk;. 

 

(v) ntspthhp tpz;zg;gjhhpfspd; nghUl;L ghPl;irf; fl;lzk; &gh.300.00 MFk;. ,f; fl;lzj;ij 

Rfhjhu Nritfs; gzpg;ghsh; ehafj;jpd; 0007040244 ,yf;fKila ,yq;if jg;Nuhg;Ngd; 

fpisapy; cs;s fzf;fpy; tuT itf;ff;RbathW VjhtJ ,yq;if tq;fpf; fpisapy; nrYj;jp 

me;j gw;Wr;rPl;bid tpz;zg;gj;jpy; ,yf;fk; 06 ,d; fPo; cs;s $z;bDs; fouhjthW xl;lTk;. 

(fhRf;fl;lis kw;Wk; Kj;jpiu Nghd;wit Vw;Wf;nfhs;sg;glkhl;lhJ) 

 

09. ,j;Jld; ,izf;fg;gl;Ls;s tpz;zg;gg; gbt khjphpf;F mikahj tpz;zg;gq;fs; epuhfhpf;g;gLk;.  

tpz;zg;gq;fs; fhzhky;Nghjy; kw;Wk; jhkjkhf fpilf;fg;ngwy; njhlh;ghd ve;jtpj Kiwg;ghLfSk; 

Vw;Wf;nfhs;sg;gl khl;lhJ. 

 

10. cz;ikahd jfty;fis toq;Fjy;. 

 
jq;fshy; mDg;gg;gLk; tpz;zg;gq;fspy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s VjhtJ jfty;fs; ngha;ahdit my;yJ 

gpioahdit vd;gJ Ml;Nrh;g;gpw;F Kd;Nd njhpa te;jhy; jq;fsJ tpz;zg;gjhhpj;jd;ik ,uj;Jr; 

nra;ag;gLk;. 

mt;thNw cz;ikaw;w my;yJ gpioahd jfty;fs; Ml;Nrh;g;Gr; nra;ag;gl;l gpd;dh; njhpate;jhy; 

mjw;Fg; nghUj;jkhd eltbf;iffSf;F cl;gLj;jg;gl;L NritapypUe;J ePf;fg;gLtPh;fs;. 

 

 

 

 

nrayhsh; 

Rfhjhuk;>Ngh~iz kw;Wk; RNjr itj;jpa mikr;R 

nfhOk;G - 10 

 

 

 



khjphp tpz;zg;gg; gbtk;. 
 

Rfhjhuk;>Ngh~iz kw;Wk; RNjr itj;jpa mikr;rpd; fPo; eph;tfpf;fg;gLk; epWtdq;fspd; nghUl;L 

Rfhjhur; rhujpfs; gjtpf;F Ml;Nrh;g;Gr; nra;tjw;fhd jpwe;j Nghl;bg; ghPl;ir 

 
01. 1.1 KjnyOj;Jf;fSld; tpz;zg;gjhhpapd; ngah; : …………………………………………………... 

1.2 KOg; ngah; (Mq;fpy nghpa vOj;Jf;fspy;) : …………………………………………………... 

1.3 KOg; ngah; (jkpopy;)    : …………………………………………………... 

 
02. 2.1 Kfthp (jdpg;gl;l - jkpopy;)   : …………………………………………………... 

2.2 Kfthp (jdpg;gl;l - Mq;fpyj;jpy;)  : …………………………………………………... 

 
03. 3.1 gpwe;j jpfjp  : tUlq;fs; ……………….   khjq;fs; ………. ehl;fs; …………… 

3.2 tpz;zg;gq;fis ghuNkw;Fk; ,Wjpj; jpdj;jd;W taJ   

tUlq;fs; ……………….   khjq;fs; ………. ehl;fs; …………… 
 

04. Njrpa milahs ml;il ,yf;fk;   : …………………………………………………...  
 

05. jifikfs; 

5.1 fy;tpj;jifik  : ……………………………...………………………………………… 

5.2 njhopw; jifik  : ……………………………...………………………………………… 

5.3 mDgtk;  : ……………………………...………………………………………… 

 
06. ghPl;irf; fl;lzk; nrYj;jpa gw;Wr; rPl;L tpguk; 

(i) ghPl;irf; fl;lzk; nrYj;jg;gl;l ,yq;if tq;fpapd; fpis : ………………………………………  

(ii) jpfjp : …………………………………………………………………………………………………….. 

(iii) nrYj;jpa njhif : ……………………………………………………………………………………… 

 

 

 

07. tpz;zg;gjhhpapd; cWjpAiu 

,e;j tpz;zg;gj;jpy; vd;dhy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s jfty;fs; cz;ikahdit kw;Wk; gpioaw;wit vd;Wk; 

nfsutj;Jld; njhptpj;Jf; nfhs;Sfpd;Nwd;.  ,jy; VjhtJ jfty;fs; ngha;ahdit my;yJ 

gpioahdit vd;gJ fz;Lgpbf;fg;gl;lhNyh> mt;thW fz;Lgpbf;fg;gl;lJ Njh;e;njLf;fgl Kd;duhapd; 

me;j tpz;zg;gj;ij ,uj;Jr; nra;tjw;Fk;> Njh;T nra;ag;gl;l gpd;dh; fz;Lgpbf;fg;gl;lhy; vt;tpj 

,og;gPL ,d;wpAk; NritapypUe;J ePf;fg;gLNtd; vd;gijAk; mwpe;J nfhz;Ls;Nsd;. 

 

……………………………….. 

jpfjp ………………………       tpz;zg;gjhhpapd; ifnahg;gk;. 
 

08. tpz;zg;gjhhpapd; ifnahg;gj;ij cWjpg;gLj;jy; 

,e;j tpz;zg;gj;ij Kd;dspg;Gr; nra;Js;s jpU ……………………………………………… mth;fis 

ehd; jdpg;gl;l Kiwapy; mwpNtd; vd;Wk;> mth; vd;Kd;dpiyapy; ………………….. k; jpfjpad;W 

ifnahg;gkpl;Ls;shh; vd;Wk; ,J mtUila ifnahg;gk; vd;Wk; cWjpg;gLj;Jfpd;Nwd;. 

 

…………………………………………….. 

cWjpg;gLj;Jk; cj;jpNahfj;jhpd; ifnahg;gk; 

KOg; ngah; : ……………………………………………. 

gjtp   : ……………………………………………. 

Kfthp   : ……………………………………………. 

 

,yq;if tq;fpapy; gzk; nrYj;jpa gw;Wr;rPl;il fouhjthW ,q;F xl;lTk;. 


