වාර්ශික ආදායම් සහතික/ වටිනාකම් සහතික
අවශ්ය ේඛනන
1. ග්රා.නි. .නි . දේශය ස ිත අ දසම්ප අ
2. ආදාසම ිනාථ කිරීමට දදාල ලිපි ශේඛන
I. ආදාසම හා ආදාසප මාදේගස ිඳහන් දිවුරුප ප්රකාා ස්  සිමම
දසම්පකාරුශේ ශගන්ම ලබා ගඅ යුතුස)
II. ලිසා දිිංචි කාරන ලද ෙයා ාරස්  නප - ෙයා ාර ලිසා දිිංචි කිරීශප
ිහතිකාස
III. රිසම්ශර්  නපසොහනස අමාශේම විට) - ොහනස ලිසා දිිංචි කිරීශප
ිහතිකාශේ පිට අ්  ,ොහන ආදාසප බල ත්රශේ පිට අ් , රිසදම්රු
බල ත්රශේ පිට අ් 
IV. රිසම්ශර්  නපසොහනස ශෙනත් දශසකුශේ විට) - රිසදම්රු බල ත්රශේ
පිට අ්  හා ොහනස දයිතිකාරුශගන් ලබාගත් දිවුරුප ප්රකාා ස් 
V. . ෙි්  කුලිසට දිම - කුලී ගිවිසුශප පිට අ් 
VI. දසම්පකාරු ශමම ප්රා.නිශේ.නි ශකා්ඨාශා ශේ ිිර ර දිිංචිකාරුශේ 
ශන්ෙන නමුත් ඔහු ශමම ශකා්ඨාශා ශේ පිත ටි ෙයා ාරස්  ත  අ දශස් 
නප - ඔහු ආදාසප ිහතිකාස්  ලබා ගඅ යුත්ශත් අමා ිිර රෙ දිිංචි
ප්රා.නිශේ.නිශකා්ඨාශා ශසන්ස.නිස ිඳහා ෙයා ාරස පිත ටි ෙිමට දදාල
ග්රා.නි. .නි ශෙතින් ලබා ගත් ලිපිස්  ශමම ප්රා.නිශේ.නි කාාදේසාලස මන්න් ද
දත්ින් කාර ලබා දීම මණ්  ප්රමාණෙත් ශ..නි
ෙටිනාකාප ිහතිකා . කුත් කිරීම.නි
 දසම්පකාරු ිතුෙ . රවුේ .  ිචල ශය ල්  ශමම ප්රා.නිශේ.නි ශකා්ඨාශා ස තුත තිමම
දෙ ය ලිපි ශේඛන
1. ෙටිනාකාප ිහතිකා දසම්ප අ සශය ල පිත ටි ෙිශප ග්රා.නි. .නි වින්න් දත්ින් කාර තියස
යුතුස)
2. ඉඩප ඔප්පුෙ හා පිට අ් සඔප්පුශ. මුේ පිට අ රී් ෂ කාර බලා එස නදෙඅ
දයිතිකාරුට ලබා ශදන්න.නිපිට අ ද ශෙඅ අබා ගන්න.නි)
3. මි්  ඇතුලඅ ලබා ගත් ත්ඉරු

2.2.1 සුදුසුකම් - අප ප්රාේීය ය ේඛකම් ේක්ඨාශාශ්යත ල ප පංචි ක කවෙේව ව ම
2.2.2 ඉඛලූම්පත් ඉංරිපත් කිරීේම් ක්රියාවලිය
සඉේලූප ත් ලබා ගඅ හදකි ිිථාන, ඉදිරි ත් කාත යුතු ිිථානස, කාවුන්ටරස හා ශ.ලාෙන්)
2.2.2.1 ඉඛලූම්පත් පබා ගත හැකි ස්ථාන -ප්රාේීශිය ේඛකම් කාර්යාපය ආ ආයතන අචිශ්ය

2.2.2.2 ඉඛලූම්පත් පබා ගැනී ට ේගවිය යුල  ගාස්ල . -නැත

2.2.2.3 ඉංරිපත් කළ යුල  ේේපාවන් -ේප ව 08.30 සිට ප ව 02.45 දක්වා

2.2.2.4 ේසේවාව පබා ගැනී ට ේගවිය යුල  ගාස්ල  - ඉඛලුම් කරන මුදලින් 01.27% ක ප්රතිශ්තයක්.

2.2.3

ේසේවාව පබා දී ට ගත වන කාපය ආ සා ානය ේසේවා හා ප්රමුන ේසේවා - විනාඩි 20

2.2.4 අවශ්ය සනාථ කරන ලියකියවිලි - ග්රා ලධපරාරී වාර්තාවද ංරුවෙම් ප්රකාශ්යද ඉමේම් ප්පුවේේ මුඛ ිටටපත
සහ ජායා ිටටපතක්ද ඉමේම් පත්තිවෙ
2.2.5

ේසේවා භාර ාණ්මලික ලධපරාරීන්

තනල ර
ප්රාශයය ස ශේකාප
ිහකාාර ප්රාශයය ස
ශේකාප -I
ිහකාාර ප්රාශයය ස
ශේකාප -II

න
ඩී.නිපී වික්රමන්ිංහ
මසා
එප.නිස.නිඑිි
කාාිංචනා
ගුණෙදේධන  අස
ආ ා වීරන්ිංහ
 අස

අචිශ්ය

දුරකථනය

ෆැක්ස්

ආසඅනදිං ස

0112320572

0112325512

2.2.6

වයතිේර්ක ේහවත් ඉහත අවශ්යතාවලින් බැහැර වන අවස්ථා හා විේශ්ේෂ ේත්රල වෙ - නැත

2.2.7

ඉඛලූම්පත් ආකෘතිය ආ

2.2.8

සම්පූර්ණ කරන පද ආදර්ශ් ඉඛලූම්පත ආසම්පූර්ණ කරන පද ආකෘති පත්රයක් අමුණන්න

ආකෘති පත්රයක් අමුණන්න -

ඉ-ේම්ඛ

