ප ෝරම අංක 01
වලත අන්තරළයකර ඖධ ඳළක ජළතික මණ්ඩය,
අංක 383, වකෝට්වට් ඳළර,
රළජගිරිය.
2007 අංක 54 දරන ඖධලට ඇබ්බෆහි තෆනෆත්තන් (ප්රතිකළර ශළ පුනරුත්ථළඳනය) පිළිබ ඳනත
බඳත්රයක් බළ ෆීමම වශළ ඉල්ලුම් ඳත්රය

ඉල්ලුම්කරුවේ ිචවහතර

1. ඉල්ලුම්කරුවේ නම
2. ඉල්ලුම්කරුවේ ලිපිනය

3. ජළ.ශෆ.ඳ. අංකය
ලයළඳළර ලියළඳංං අ අංකය N(Pvc) අංකය
4. දුරකථන අංකය
5. සෆක්වහ අංකය
6. ඊ - තෆඳ
7. ප්රතිකළර මධයවහථළනව ලිපිනය

8. අනුප්රළප්තිතිකයළවේ නම
(මධයවහථළන ාළර අධයක්
යුතුය)
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.........................................................................................
: .........................................................................................
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.........................................................................................
: .........................................................................................
: .........................................................................................
: .........................................................................................
: .........................................................................................
: .........................................................................................
: .........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................

: ........................................................................................
කෂමනළකරු මියගිය වශොත් වශෝ ඉල්ළ අවහවුලවශොත් අනුප්රළප්තිතිකවයක් ඳත් කෂ

9. නලළතෆන් බළ ංය ශෆකි උඳරිම වවේලළදළයකයන් වංඛ්යළල
10. ප්රතිකළර මධයවහථළනය වශළ ඳළිච්ච අ කරනු බන ඉඩවම් ූමමි ප්රමළයය අක්

ර්

ඳර්

11. ඳශත වශන් ද වම්පූර්ය වකොට ඇත්නම් “” යන වෂකුය වශෝ එවවේ වනොවේ නම් “” යන වෂකුය දී ඇති
වකොටුවේ දක්ලන්න.
10.1 ව ොඩනෆඟිල්, ඉඩවමන් 70% ට වනොඅඩු ප්රමළයයක් තිියය යුතුය.
10.2 ක්රීඩළ වශ ිචවනෝදළං වශළ ලන ඉඩ ප්රමළයය ඉඩවමන් 20% ක් ිචය යුතුය.
10.3 ව ලත්වත් ඉඩ ප්රමළයය ඉඩවමන් 10 % ක් ිචය යුතුය.

10.4 ිචදුලිය
10.5 ජ වෆඳයුම
10.6 වයෝ ය කළු  ඳ්ධධතිය
10.7 වලන වලනම ෆශෆු  වශ පිරිමි වශළ නිදන ළළ
10.8 මුළුතෆන් ව ය වශළ වලනම වහථළනයක්
10.9 ලෆසිකිළි වශ නළන කළමර, තෆනෆත්තන් අට වදවනකුට වනොලෆඩි යනකට එක්
ලෆසිකිළියක් වශ නළන කළමරයක් බෆඟින්
10.10 ආශළර අනුාලය වශළ වලනම වහථළන
10.11 කණ්ඩළයම් වෆසිලළර, රැවහවීම්, වම්මන්ත්රය වශ ලෆඩමුළු වශළ වලනම වහථළන
10.12 පු්ධ ලික වශෝ කණ්ඩළයම් උඳව්ධනය වශළ වලනම වහථළන
10.13 ප්රතිකළර මධයවහථළනව අධයක්ලරයළවේ කළර්යළය වශළ වලනම කළමරයක්
10.14 අවනකුත් කළර්ය මණ්ඩලට කළර්යළ ඉඩ ඳශසුකම්
10.15 කළර්යළ මණ්ඩ වශළ වන්ලළසික ඳශසුකම්
10.16 වයෝ ය බඩළ කළමර
10.17 ඇක් වශළ අලම ලවයන් ලර් මීටර් 2 බෆඟින් ඉඩ ප්රමළයයක්
10.18 වව.මී. 70 ට ලඩළ ඳටු වනොලන ඇන්
10.19 තෆනෆත්තකුට අලම ලවයන් එක් වොකරය බෆඟින්
10.20 කම වම්ව වශ පුටු
10.21 කළර්යළ ලී බඩු
10.22 ශීතකරය
10.23 ඉයුම් පිහුම් වශ කම වශළ ාළජන
10.24 රඳලළහිනි ගුලන් ිචදුලි යන්ත්ර
10.25 වළමළනය ඇ ඇතිරිලි
10.26 කළර්යළ ලිපි ද්රලය
10.27 කියවීම් ද්රලය
10.28 වවේලළලන් වශළ ලළශනයක්
10.29 වළමළනය ව ලත්තක් වශ එය ඳලත්ලළව න යමට අලය ආයුධ

12. ඳශත වශන් තනතුරු වශළ ප්රතිකළර මධයවහථළනව නිෂධරයන් සිීදද යන්න වශ සිිනන නිෂධරයන් වංඛ්යළල දී
ඇති වකොටු තු කුු  කරන්න.
නිද: උඳව්ධක
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අධයක්
උඳව්ධක
වශකළර උඳව්ධක
උඳව්ධක වශකරුලන්
වළත්තු වවේිචකළ
ලෘත්තීය උඳව්ධක
13. කළර්ය මණ්ඩව සුදුසුකම්

: නිෂධරයන්ට දී ඇති සුදුසුකම් තිවබ් නම් අදළෂ වකොටුවේ “” කුු 
කරන්න.

12.1 ප්රතිකළර මධයවහථළනව අධයක්ලරයළ


කෂමයළකරන ක්වේත්රව ලවර ඳශක ඳෂපුරු්ධදක් වශ ිචහල ිචදයළ ප්රතිඳළදන
වකොමින් වාළල මඟින් පිළි ත් ිචහල ිචදයළයක වමළජ ිචදයළ කෂමනළකරය උඳළයකයක්



ඳරිඳළන වශ ප්රතිකළර ලෆඩවටශන් කෂමනළකරය වම්බන්ධවයන් ලවර 08 ක ඳෂපුරු්ධදක්
වශ ිචහල ිචදයළ ප්රතිඳළදන වකොමින් වාළල මඟින් පිළි ත් ිචහල ිචදයළයක මත්ද්රලය දුර්ාළිචතය
කෂමයළකරන අධයනය ඩිප්තිවෝමළලක්



අ.වඳො.ව. (උ.වඳ.) ිචයයන් තුනක් එක්ලර වමත් වීම වශ ඳරිඳළන වශ ප්රතිකළර ලෆඩවටශන්
කෂමයළකරනය පිළිබ ලවර දශයක ඳෂපුරු්ධද



ණිතය, සිංශ වශ ඉංග්රීසි යන ිචයයන් ද ඇතුළුල අ.වඳො.ව.(වළ.වඳ.) ිචයයන් ශයක් එක්ලර

වමත්වීම වශ ඳරිඳළන වශ ප්රතිකළර ලෆඩවටශන් කෂමනළකරයය පිළිබ ලවර ඳශවෂොලක
ඳෂපුරු්ධද
12.2 උඳව්ධක


ිචහල ිචදයළ ප්රතිඳළදන වකොමින් වාළල මඟින් පිළි ත් ිචහල ිචදයළයක වමළජ ිචදයළල පිළිබ
උඳළයකයක් වශ උඳව්ධන වවේලළල පිළිබ ලවර තුනක ඳෂපුරු්ධද



ිචහල ිචදයළ ප්රතිඳළදන වකොමින් වාළල මඟින් පිළි ත් ිචහල ිචදයළයක ඖධ අනිසි වව ාළිචතය
කෂමයළකරනය කිරීවම් අධයයන අංව ඩිප්තිවෝමළලක් වශ උඳව්ධන වවේලව ලවර ඳශක
ඳෂපුරු්ධද



වමළජ වවේලළ කටයුතු ඩිප්තිවෝමළලක් වශ උඳව්ධන වවේලව ලවර අටක ඳෂපුරු්ධද



අ.වඳො.ව.(උ.වඳ.) ිචයයන් තුනක් එක්ලර වමත් වීම වශ උඳව්ධන වවේලව ලවර දශයක
ඳෂපුරු්ධද



ණිතය, සිංශ වශ ඉංග්රීසි යන ිචයයන් වශළ වම්මළන වළමළර්ථයක් ඇතුළුල අ.වඳො.ව(වළ.වඳ)
ිචයයන් ශයක් එක්ලර වමත් වීම වශ උඳව්ධන වවේලව ලවර ඳශවෂොලක ඳෂපුරු්ධද

12.3 වශකළර උඳව්ධක


ිචහල ිචදයළ ප්රතිඳළදන වකොමින් වාළල මඟින් පිළි ත් ිචහල ිචදයළයක වමළජ ිචදයළල පිළිබ
උඳළයකයක් වශ උඳව්ධන වවේලළල පිළිබ ලවර එකක ඳෂපුරු්ධද



ිචහල ිචදයළ ප්රතිඳළදන වකොමින් වාළල මඟින් පිළි ත් ිචහල ිචදයළයක ඖධ අනිසි වව ඳළිච්ච අය
කෂමයළකරනය කිරීම පිළිබ අධයයන අංව ඩිප්තිවෝමළලක් වශ මත්ද්රලය ප්රතිකළර ක්වේත්රව ලවර
තුනක ඳෂපුරු්ධද



වමළජ වවේලළ කටයුතු ඩිප්තිවෝමළලක් වශ මත්ද්රලය ප්රතිකළර ක්වේත්රව ලවර ඳශක ඳෂපුරු්ධද



අ.වඳො.ව.(උ.වඳ.) ිචයන් තුනක් එකලර වමත්වීම වශ මත්ද්රලය ප්රතිකළර ක්වේත්රව ලවර අටක
ඳෂපුරු්ධද



ණිතය, සිංශ වශ ඉංග්රීසී ය යන ිචයයන් වශළ වම්මළන වළමළර්ථයන් ඇතුළුල අ.වඳො.ව.(වළ.වඳ.)
ිචයයන් ශයක් එක්ලර වමත්වීම වශ මත්ද්රලය ප්රතිකළර ක්වේත්රව ලවර දශයක ඳෂපුරු්ධද

12.4 උඳව්ධන වශකළර


ිචහල ිචදයළ ප්රතිඳළදන වකොමින් වාළල මඟින් පිළි ත් ිචහල ිචදයළයකින් බළ ත් ඖධ අනිසි
වව ඳළිච්ච අය කෂමයළකරනය කිරීම පිළිබ අධයයන අංව ඩිප්තිවෝමළලක් වශ මත්ද්රලය ප්රතිකළර
ක්වේත්රව ලවර එකක ඳෂපුරු්ධද



වමළජ වවේලළ කටයුතු ඩිප්තිවෝමළලක් වශ මත්ද්රලය ප්රතිකළර ක්වේත්රව ලවර තුනක ඳෂපුරු්ධද



අ.වඳො.ව.(උ.වඳ.) ිචයයන් තුනක් එක්ලර වමත්වීම වශ මත්ද්රලය ප්රතිකළර ක්වේත්රව ලවර ඳශක
ඳෂපුරු්ධද



ණිතය, සිංශ වශ ඉංග්රීසී ය යන ිචයයන් වශළ වම්මළන වළමළර්ථයන් ඇතුළුල අ.වඳො.ව.(වළ.වඳ.)
ිචයයන් අටක් එකලර වමත් වීම වශ මත්ද්රලය ප්රතිකළර ක්වේත්රව ලවර අටක ඳෂපුරු්ධද

12.5 වළත්තු වවේලක වවේිචකළලන්


ණිතය, සිංශ වශ ඉංග්රීසි යන ිචයයන් වශළ වම්මළන වළමළර්ථයක් ඇතුළුල අ.වඳො.ව.(වළ.වඳ.)
ිචාළ ව ිචයයන් ශයක් එක්ලර වමත් වීම.



රජව පිළි ත් ආයතනයක වළත්තු වවේලක වශතිකයක්



රජව වළත්තු වවේලව ලවර වදකක ඳෂපුරු්ධද

12.6 ලෘත්තීය උඳව්ධක


ණිතය, සිංශ වශ ඉංග්රීසී ය යන ිචයයන් වශළ වම්මළන වළමළර්ථ ඇතුළුල අ.වඳො.ව.(වළ.වඳ.)
ිචාළ ව ිචයයන් ශයක් එකලර වමත් වීම.



ලෘත්තීය පුහුු ල පිළිබ පිළි ත් ආයතනයක් නිකුත් කෂ වශතිකයක්



අදළෂ ක්වේත්රව ලවර වදකක ඳෂපුරු්ධද

14. ප්රතිකළර මධයවහථළනව අනු මනය කරනු බන වශෝ අනු මනය කරනු ෆීමමට අදශවහ කරන ප්රතිකළර ්රමවේද
වමොනලළද යන්න. වලනත් යම් ්රමවේදයක් ාළිචත කරන්වන් නම් වශන් කරන්න.
මවනෝ ිචදයළත්මක ආකෘතිය
ප්රතිකළරළත්මක ප්රජළ ආකෘතිය
බහු ිචධ ආකෘතිය
ආ මික ිචහලළව මත ඳදනම් ව ප්රතිකළර ආකෘතිය
ජීල වාෞතික ආකෘතිය
වම්ප්රදළයළනූකූ ආකෘතිය
...................................................
...................................................

15. ප්රතිකළර මධයවහථළනව දී වවේලළදළයකයන්ට ඳශත වශන් වවේලළ වඳයනු බන්වන් නම් වශෝ වඳයනු ෆීමමට නියමිත
නම් අදළෂ වකොටුවේ “” යන වෂකුු  වයොදන්න.
14.1 වලදය වළයන
වවේලළදළයකයළවේ ළරීරික වශ මළනසික තත්ත්ලය නිහචය කිරීමට ශෆකි ලන ඳරිං
අලය අලවහථළල වලදය මවනෝ වලදය ලෘත්තිකයකුවේ වවේලය බළ දීම
14.2 වඳෝයය
වවේලළදළයකයළවේ අලයතළ අනුල වෆසුම් කෂ ආශළර වේක්
14.3 HIV, Hep. B/C වශ STD
ඉශත වරෝ වශළ වවේලළදළයකයළ ඳරීක්ළ කිරීම ශළ අලය පියලර ෆීමම.
14.4 අධයළත්මික
ආ මික අධයළඳනයක් බළ දීම වශ පුහුු  කිරීමට වවේලළදළයකයළ ංරිමත් කිරීම.
14.5 ඳවුල් වවේලළලන්
ඳවුල් උඳව්ධන වවේලළලන් වෆඳයීම.
14.6 වඳර තිබූ වරෝගී තත්ත්ලය නෆලත ඇති වීම ලෆෂෆක්වීම.
ඖධ ාළිචතය වශළ වයොමු ිචය ශෆකි දෆඩි අලදළනම් වහිත තත්ත්ල වශ උත්වත්ජිත අලවහථළ
ශඳුනළ ෆීමම වශළ වවේලළදළයකයන්ට ඉ ෆන්වීම.
14.7 ඳසු වත්කළර
ඳසු වත්කළර ලෆඩවටශන් ඳෆලත්වීම.
14.8 උඳව්ධනය
පු්ධ ලික වශ කණ්ඩළයම් උඳව්ධනය
14.9 ීමති උඳව්ධනය
වවේලළදළයකයළවේ ඖධ දුර්ාළිචතය නිවළ ව ීමතීමය ෆටළු වශ අලයතළ වම්බන්ධවයන්
14.10 ලෘත්තීය වශළය
වවේලළදළයකයළට වමළජශීලී වශ රැකියළල නියුතු වීමට අලය නිපුයතළ වෆසී යම.
14.11 ජීලන කුවතළ පුහුු ල
ප්රධළන ජීලන නිපුයතළ ලර්ධනය
14.12 අධයළඳනය වශ වතොරතුරු
ජීිචතයට අලය මලික අධයළඳනය
16. ඳශත කරුු  වම්බන්ධවයන් වල්ඛ්න ලළර්ථළ ඳලත්ලළව න යන්වන් නම් “” යන වෂකුය වයොදන්න.


ඇතුෂත්වීම



ප්රතිකළර වම්පූර්ය වනොකරන තෆනෆත්තන්



ප්රතිකළර වමපූර්ය කෂ බල



ඖධ ලලින් බෆශෆර බල



ඒ ඒ පු්ධ යළ වශළ තතය අධයයනය



ප්රතිකළර කරන ද මුළු යන

17. ප්රතිකළර මධයවහථළනව ප්රතිකළර කරනු බන කළර්ය මණ්ඩය වශ ඳරිඳළන කළර්ය මණ්ඩය ශෆර වවේලව
නියුක්ත වකොට ඇති අවනකුත් තෆනෆත්තන් සිීද නම්, ඔවුන්වේ තනතුරු වශ වවේලක වංඛ්යළල
තනතුර

වංඛ්යළල

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

18. (අ ) බඳත්රයක් බළ ෆීමම වශළ මීට වඳර ඉල්ලුම් කර ඇත්වත්ද
(ආ) ඉල්ලුම් ඳත්රය ප්රතික්වේඳ කරන ්ධව්ධ ද
(ඇ) ඉශත ප්රහනයට “ඔේ” යන්වනන් පිළිතුරු වඳයළ ඇත්නම්, කලර ලතළලක් එවවේ ප්රතික්වේඳ කරන ්ධව්ධ ද
යන්න වශ එවවේ කිරීමට වශේත
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................

19. (අ) ප්රතිකළර මධයවහථළනය වශළ නිකුත් කරන ද බඳත්රයක් NDDCB මඟින් යම් අලවහථළලක අලංගු වකොට
ඇත්ද
(ආ) ඉශත ප්රහනයට පිළිතුර ඔේ නම්, කලර ලතළලක් එවවේ අලංගු වකොට ඇත්වත්ද යන්න වශ එවවේ අලංගු
කිරීමට වශේත
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
වමම ඉල්ලුම්ඳත්රව මළ ිචසින් ඉංරිඳත් කර ඇති සියළු වතොරතුරු වතය වශ නිලෆරං බල මළ වමිනන් ප්රකළ කර
සිිනමි.

.............................................
ංනය

......................................................
ඉල්ලුම්කරුවේ අත්වන

...............................................................
ප්රතිකළර මධයවහථළනව රබර් මුද්රළල

කළර්යළයීය ප්රවයෝජනය වශළ ඳමණි.

ෆබුු  ංනය - ..............................................

ප්රතිකළර මධයවහථළනය ඳරීක්ළ කිරීම වශළ NDDCB හි,
අධයක් (ප්රතිකළර) බය ඳලරනු බන නිෂධරයළවේ අදශවහ

...................................................
අත්වන

...........................................................
ංනය

........................................................
අත්වන

.............................................................
ංනය

NDDCB හි අධයක් (ප්රතිකළර) වේ නිර්ව්ධ

............................................................
NDDCB හි වාළඳතිලරයළවේ අත්වන
අනුමත කරන දී වනොකරන දී.

...............................................................
ංනය

