
ඩී.එච් ගිවිසුම් අංකය ජේ 699175 

රැකියා ගිවිසුම 

(විදේශයකින් ද ේවයට බඳවා ගත් ගෘහ  හායකදයකු  ඳහා) 

ජෙෙ ගිවිසුෙ ............................................ (“ජ ේවා ජයෝජකයා”)  හ ......................................... 

(“ හායක”) අතර ...................දින ඇති කර ගන්නා අතර එහි පහත නියෙයන් අඩංගු ජේ: 

1. ජෙෙ ගිවිසුජම් අරමුණ  ඳහා  හායකයා පැමිණි  ්ථානය ............................. ජේ.

2. (අ)+ හායකයා ජහ ංජක ංවලට පැමිජණන දිජනන් ආරම්භව වර්ෂ ජෙකක කාලයක්  ඳහා ජ ේවා

ජයෝජකයා විසින්  හායකයා ජ ේවජේ ජය ෙවා ගත යුතුය.

(ආ)+ හායකයා ................දින වන ගෘහ ජ ේවිකා ගිවිසුම් අංක ............ ෙරන ගිවිසුෙ කල් ඉකුත් වන දින 

ෙක්වා එකෙ ජ ේවා ජයෝජකයා ජවනුජවන් ජ ේවය කළ යුතුය. 

(ඇ)+ ආගෙන අධ්යක්ෂවරයා විසින් ජම් ගිවිසුෙ යටජත් ජ ේවය කිරීෙ ආරම්භ කිරීෙ  ඳහා ජහ ංජක ංහි රැදී 

සිටීෙට ඇයට අව ර ජෙන දිනජේ සිට වර්ෂ ජෙකක කාලයක්  ඳහා ගෘහ  හායකයකු වශජයන් ජ ේවා 

ජයෝජකයා විසින් වර්ෂ ජෙකක් ජ ේවජයහි ජය ෙවා ගත යුතුය. 

3. හායකයා ............................. ෙරන  ්ථානජේ ජ ේවා ජයෝජකයාජේ නිවජ ේ වැඩ කළ යුතු අතර  හ

පදිංචිව සිටිය යුතුය. 

4. (අ)  හායකයා විසින් මීට අමුණා ඇති ජ ේවා ජයෝජකයාජේ නවාතැන්  හ ගෘහ ්ථ රාජකාරි පිළිබඳ

උපජල්ඛනය අනුව පෙණක් ගෘහ ්ත රාජකාරි සිදු කළ යුතුය. 

(ආ) ජ ේවා ජයෝජකයා විසින්  හායකයා ජවනත් පුද්ගලයකු  ෙග කරන ජවනත් රැකියාවක් පැවරීෙ 

ජන කළ යුතු අතර  හායකයාෙ එය ජන කළ යුතුය. 

(ඇ) ජ ේවා ජයෝජකයා  හ  හායකයා විසින් ජෙෙ ගිවිසුෙ යටජත්  හායකයා ජහ ංජක ංහි  වැඩ කිරීෙට 

පිළිගැනීෙ ෙත ආගෙන ජෙපාර්තජම්න්තුව විසින් පනවනු ලබන නැවතීජම් ජක න්ජද්සි 4 (අ)  හ (ආ) 

වගන්තිජේ ඇතුළත් වන බව පිළිගනිති. එෙ නැවතීජම් ජක න්ජද්සිවලින් එකක් ජහෝ ජෙකෙ  කඩ 

කිරීෙ නි ා  හායකයාට අපරාධ් නඩු පවරනු ලැබීෙට යටත් විය හැක.  

5 (අ) ජ ේවා ජයෝජකයා විසින්  හායකයා ෙ කට ජහ ං ජක ං ජඩ ලර් ............ක වැටුපක් ජගවිය යුතුය. 

වැටුප ජහ ංජක ං රජජේ විජශේෂ පරිපාලන කලාපය විසින් නියෙ කර ඇති ගිවිසුජම් දිනජේදී 

බලපැවැත්ජවන අවෙ වැටුපට වඩා අඩු ජන විය යුතුය. ජම් රැකියා ගිවිසුෙ යටජත් ජගවිය යුතු වැටුප ජගවීෙ 

පැහැර හරින ජ ේවා ජයෝජකයකුට එජරහිව අපරාධ් නඩුවක් පැවරිය හැක. 

(ආ) ජ ේවා ජයෝජකයා විසින් මීට අමුණා ඇති නවාතැන්  හ ගෘහ ්ත රාජකාරි උපජල්ඛනය අනුව බඩු 

භාණ්ඩ  හිත සුදුසු නවාතැනක්  හායකයාට ජන මිජල්  ැපයිය යුතුය. ආහාර  පයන්ජන් නැත්නම් 

ෙ කට ජහ ංජක ං ජඩ ලර්.............ක ආහාර දීෙනාවක්  හායකයාට ජගවිය යුතුය. 

____________________ 

*සුදුසු පරිදි ෙකන්න.
+සුදුසු පරිදි 2අ 2ආජහෝ 2ඇ වගන්ති භාවිතා කරන්න 

අනනයතා 407 (11/2016)

(Sinhala Version) 



(ඇ) ජ ේවා ජයෝජකයා විසින් වැටුප්  හ ආහාර දීෙනාව  ඳහා රිසිට්පතක්  ැපයයිය යුතු අතර  හායකයා 

ඔහුජේ/ඇයජේ අත් න තබා රිසිට් පත භාර ගත යුතුය.  
 

6.  හායකයාට ජ ේවක ආඥා පනජත් 57වන වගන්තිජේ ෙක්වා ඇති පරිදි සියළු විජේක දින, වයව ්ථාූකූලල  

නිවාඩු ජගවීම්  හිත වාර්ෂික නිවාඩු ,  ඳහා හිමිකෙ තිබිය යුතුය. 

 
7. (අ) ජ ේවා ජයෝජකයා විසින්  හායකයා පදිංචිව සිටින  ථ්ානජේ සිට ඔහුට/ඇයට* ජන මිජල් ගෙන් පහසුකම් 

 ැලසිය යුතුය. තවෙ ජ ේවා ගිවිසුෙ අව න් වූ පසු ජහෝ කල් ඉකුත් වූ පසු ජහ ංජක ංවල සිට ඔහු/ඇය* පදිංචි 
 ්ථානයටෙ ආපසු ජන මිජල් ගෙන් පහසුකම්  ැලසිය යුතුය. 

 
(ආ) ගෙන වඩාත්ෙ  ෘජු ොර්ගය හරහා සිදු ජේ නම් දිනකටHK$100ක් ඔහු/ඇය*ඔහුජේ/ඇයජේ* පදිංචිව 
සිටින  ථ්ානජේ සිට ඔහු/ඇය* ජහ ංජක ංවලට පැමිජණන දිනය ෙක්වා  හායකයාට ජගවිය යුතුය. එෙ මුෙලෙ 
ගිවිසුෙ කල් ඉකුත් වූ විට ජහෝ එය අව න් කළ විට ඔහු/ඇය * පදිංචි රටට යන විටෙ ජගවිය යුතුය.  
 

 
8.  හායකයා ඔහු/ඇය පදිංචි  ථ්ානජේ සිට පිටත් වී ජහ ංජක ංවලට ඇතුළත්වීෙ ෙක්වා පහත  ඳහන් ගා ්තු  හ 

වියෙම් (තිජේ නම්) ජගවීෙ  ඳහා ජ ේවා ජයෝජකයා වග කිව යුතු ජවයි.: — 
(i) වවෙය පරීක්ෂණ ගා ්තු; 
(ii) අොළ කන්සියුලර් කාර්යාලය ෙගින්  හතික කිරීජම් ගා ්තු; 
(iii) වී ා ගා ්තු; 
(iv) රක්ෂණ ගා ්තු; 
(v) පරිපාලනන ගා ්තු  හ පිලිපීන විජද්ශ ජ ේවා පරිපාලන ගා ්තු ජහෝ අොළ රාජය ආයතන විසින් 

නියෙ කර ඇති ඒ හා  ොන ජවනත් ගා ්තු ;  හ 
(vi) ජවනත්:  ........................................................................................................................................  

 හායකයා විසින් ඉහත ගා ්තු  හ වියෙම් ජගවා ඇති අව ථ්ාවක  අොළ ලදුපත්  හ ජගවීෙ පිළිබඳ ජල්ඛනෙය 
 ාක්ෂි  හිතව  හායකයා විසින් එෙ මුෙල් ඉල්ලා සිටියජහ ත් එජ ේ ජගවන ලෙ මුෙල් ප්රොණය  ම්ූරර්ණජයන්ෙ 
ජ ේවා ජයෝජකයා විසින් හායකයාට ජගවිය යුතුය. 
 
9. (අ) හායකයා ඔහුජේ/ඇයජේ* කැෙැත්ජතන්ෙ  හ ඔහුජේ/ඇයජේෙ* අරමුණු ෙත ජහ ංජක ංවලින් පිටත්ව 

සිටිනකාල සීොජේදී හැර,  හායකයා අ නීපජයන් පසුජේ නම් ජහෝ 2වන වගන්තිජේ ෙක්වා ඇති කාලසීොව 
තුළ පුද්ගලික තුවාලයකින් පීඩා විඳියි නම්, ජ ේවා ජයෝජකයා විසින්  හායකයාට ජන මිජල් වවෙය ප්රතිකාර 
 ැපයිය යුතුය. ජන මිජල් ලබා ජෙන ප්රතිකාරවලට වවෙය උපජෙ ්, ජරෝහජල් නැවතී සිටීෙ  හ හදිසි ෙන්ත 
ප්රතිකාර ඇතුළත් ජේ.  හායකයා විසින් ඕනෑෙ ලියාපදිංචි වවෙය වෘත්තිකයකු විසින්  පයන වවෙය ප්රතිකාර 
ලබා ගත යුතුය.  
 

(ආ)  හායකයා හදිසි අනතුරක් ජහෝ රැකියාව ජහේතුජවන් ඇතිවන වෘත්තීය ජරෝගයකින් ජපජළන්ජන් නම්, 
ජ ේවා ජයෝජකයා විසින් ජ ේවක වන්දි ආඥා පනජත් 282 පරිච්ජේෙය අනුව ජගවීම් කළ යුතුය. 

 
(ඇ) වවෙය වෘත්තිකයකු වැි  දුර ජ ේවය  ඳහා  හායකයා ජ ෞඛය  ම්පන්න ජන වන බව  හතික කජළ ත් 
ජ ේවා ජයෝජකයාට අොළ ආඥා පනත්වල වයව ථ්ාපිත විිවවිධ්ානවලට අනුව ජ ේවය අව න් කළ හැක. තවෙ 

7වන වගන්තිය අනුව ඔහු/ඇයව* පැමිණි  ්ථානයට පිටත් කිරීෙටෙ වහාෙ පියවර ගත යුතුය.  
 

10. ඕනෑෙ පාර්ශවයකට එක් ෙ ක ලිඛිත ෙැනුම් දීෙක් කිරීජෙන් පසු ජහෝ ෙැනුම් දීෙ ජවනුවට එක් ෙ ක වැටුප කැප 
කර ගිවිසුෙ අව ාන කළ හැක.  

 
11. 10වන වගන්තිජේ කුෙක්  ඳහන් වුවෙ ජ ේවක ආඥා පනජත් 57වන පරිච්ජේෙය අනුව ඉඩදී ඇති අව ථ්ාවල 

ඕනෑ ෙ පාර්ශවයකට ෙැනුම්දීෙක් ජහෝ ජගවීෙක් රහිතව ලිඛිතව ජෙෙ ගිවිසුෙ අව ාන කළ හැක.  
 
12. ජෙෙ ගිවිසුෙ අව න් කළජහ ත් ජ ේවා ජයෝජකයා  හ  හායකයා යන ජෙජෙනාෙ ආගෙන අධ්යක්ෂට අව න් 

කිරීජම් දින සිට දින හතක් ඇතුළත ලිඛිතව ඒ ගැන ෙැනුම් දිය යුතුය. අජනක් පාර්ශවය විසින් ජ ේවය අව න් 
කිරීෙ පිළිබඳ ලිඛිත පිළිගැනීෙක්ෙ ආගෙන අධ්යක්ෂවරයාට ජය මු කළ යුතුය.  

 
13. පාර්ශවයන් ජෙකෙ පැවති ගිවිසුෙ කල් ඉකුත් වූ පසු නව ගිවිසුෙකට ඇතුළත් වීෙට එකග වුවජහ ත් වැි දුර 

කාලයක් ගත වීෙට ජපර ජ ේවා ජයෝජකයාජේ වියෙමින් ජගවීම්  හිත/රහිත* නිවාඩුවක්  ඳහා 
 හායකයාඔහු/ඇය පැමිණි  ්ථානයට යා යුතුය. ආගෙන විගෙන අධ්යක්ෂවරයාජගන් වැි  දුර නැවතී සිටීෙ 
 ඳහා ූරර්ව අනුෙැතිය ලබා ජගන නැත්නම් එෙ නිවාඩුව දින හතකට ජන අඩු විය යුතුය.  

 
____________________ 

*සුදුසු පරිදි ෙකන්න. 

 



14.  හායකයා මියගියජහ ත් ඔහුජේ/ඇයජේ* ජද්හය ජහ ංජක ංහි සිට ඔහුජේ/ඇයජේ පදිංචි  ථ්ානයට ප්රවාහනය 
කිරීෙ  ඳහා වූ ගා ්තු ජ ේවා ජයෝජකයා විසින් ජගවිය යුතුය. 

 
15. පහත ජහේතු හැර ජෙෙ ගිවිසුජම් නියෙයන්ට එය පවතින කාලජේදී සිදුවන යම් ජවන ් වීෙක් ජහෝ එකතු වීෙක් 

(නවාතැන්  හ ගෘහ ්ත රාජකාරි පිළිබඳ අමුණා ඇති උපජල්ඛනයෙ ඇතුළුව)ජහ ංජක ංහි කම්කරු 
ජක ෙ ාරි ්වරයාජේ ූරර්ව අනුෙැතිය යටජත් සිදුවී ජන ෙැති නම් බල රහිත විය යුතුය: 
 

(අ)ආගෙන අධ්යක්ෂවරයාජේ ූරර්ව ලිඛිත අනුෙැතිය  හිතව අජනය න්ය එකගතාව ෙත 2වන 
වගන්තිජේ ෙක්වා ඇති ජ ේවා කාලය එක් ෙ කට ජන අඩු කාල සීොවකින් දික් කිරීෙ; 

 
(ආ)ආගෙන අධ්යක්ෂවරයාට ලිඛිතව ෙැනුම් දීජෙන් අනතුරුව 3වන වගන්තිජේ ෙක්වා ඇති පරිදි 

ජ ේවා ජයෝජකයා පදිංචි ලිපිනජයහි යම් ජවන ක්ෙක් සිදු වුජන ත්  හ  හායකයා ජ ේවා ජයෝජකයාජේ 
නව පදිංචි ලිපිනජයහි දිගටෙ වැඩ කරන්ජන් නම්  හ පදිංචිව සිටින්ජන් නම්; 

 
(ඇ)නවාතැන්  හ ගෘහ ්ත රාජකාරි පිළිබඳ උපජල්ඛනජේ 6වන ජක ට  අනුව ෙක්වා ඇති පරිදි එහි 

යම් ජවන ් කිරීෙක් කර ඇත්නම්;  හ 
 
(ඈ)ජෙෝටර් රථයක් පැෙවීෙ  ම්බන්ධ්ජයන් නවාතැන්  හ ගෘහ ්ත රාජකාරි පිළිබඳ උපජල්ඛනජේ 4 

ජක ටජ ේ යම් ජවන ක්ෙක් සිදු වුවජහ ත්, එනම් ජ ේවා ජයෝජකයාට ජෙෝටර් රථය අයත් වුවෙ නැති වුවෙ 
උපජල්ඛනයට එකතු කිරීෙක් ආකාරජයන්  හායකයා  ෙග අජනය නය එකගතාජවන් ආගෙන 
අධ්යක්ෂවරයා විසින්  හායකයාට රියැදුරු රාජකාරි කිරීෙට ලිඛිතඅව රය දී ඇති විට 

 
 

16. ඉහත නියෙයන් ෙගින්  හායකයා ජ ේවක ආඥා පනජත් 57 වන වගන්තිය, ජ ේවක වන්දි ආඥා පනජත් 282 
වගන්තිය  හ ජවනත් යම් අොළ ආඥා පනත් අනුව වූ  හායකයාජේ ජවනත්  අයිතිවාසිකම් වළක්වනු 
ජන ලැබිය යුතුය 

 
17.  හායකයා ඔහු/ඇය ගෘහ ්ථ  හායකයන් ජල  රැකියාජවහි ජයදීෙට සුදුසුෙ යන්න තීරණය කිරීෙ  ඳහා වවෙය 

පරීක්ෂණයට භාජනය කළ බවත් ඔහුජේ/ඇයජේ වවෙය  හතිකය ජ ේවාජයෝජකයා විසින් පරීක්ෂා කරනු 
ලැබීෙට ඉදිරිපත් කර ඇති බවත් පාර්ශවකරුජවෝ ජෙයින් ප්රකාශ කර සිටිති 

 

 
ජ ේවා ජයෝජකයා විසින් පහත අය ඉදිරිජේ අත් න් කරන ලදි ______________________ 

(ජ ේවා ජයෝජකයාජේ අත් න) 
ඉදිරිජේදීය,  _______________________________  _______________________ 
( ාක්ෂිකරුවන්ජේ නම්)( ාක්ෂිකරුවන්ජේ අත් න) 
 
                                                                                                                           _______________________ 

 හායකයා විසින් පහත අය ඉදිරිජේ අත් න් කරන ලදි( හායකයාජේ අත් න) 
 
ඉදිරිජේදීය,  _______________________________  _______________________ 
( ාක්ෂිකරුවන්ජේ නම්)( ාක්ෂිකරුවන්ජේ අත් න) 
 
 
* සුදුසු පරිදි ෙකන්න. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
නවාතැන්  හ ගෘහ ්ත රාජකාරි පිළිබඳ උපදේඛනය 

 
1. ජ ේවා ජයෝජකයා  හ  හායකයා යන ජෙජෙනාෙ පුද්ගලික ෙත්ත (ජපෞද්ගලිකත්ව) ආඥා පනත අනුව 

උපජල්ඛනජයහි  ඳහන් ජත රතුරු එකතු කිරීෙට  හ භාවිතා කිරීෙට ආගෙන ජෙපාර්තුජම්න්තුවට  හ ජවනත් 
අොළ රජජේ බලධ්ාරීන්ට කැෙැත්ත තහවුරු කිරීෙට  හ එෙ උපජල්ඛනය ඔවුන් කියවා ඇති බව  හ එහි 
අන්තර්ගතයන්ට එකග වන බව පිළිගැනීෙට උපජල්ඛනය අත් න් කළ යුතුය. 

 
2. ජ ේවා ජයෝජකයා පදිංචි  ථ්ානය  හ වැඩ කළ යුතු පුද්ගලයන් ගණන 

අ. තට්ටු නිවා ජේ/නිවජ ේ ප්රොණය ආ න්න වශජයන්වර්ග අි / වර්ගමීටර්*......... කි 
ආ. නිතර වැඩ කළ යුතු ජගෙර සිටින පුද්ගලයන්ජේ ගණන පහත  ඳහන් කරන්න: 

වැි හිටියන් .............. බාල වය ක්රුවන් (අවුරුදු 5ට අඩු) ......... .  (අවුරුදු  5සිට 18 ෙක්වා)
 .......... ගර්භණී ............ නිරන්තරජයන් රැක බලා ගත යුතු  හ අවධ්ානය අවශය පුද්ගලයින් ගණන 
(ළෙරුවන් හැර). 

         ( ටහන: නිවජ ේ වැඩ කිරීෙට ජ ේවා ජයෝජකයා විසින් ෙැනට ජ ේවජේ ජය ෙවා ඇති  හායකයාන් ගණන ........................ ) 

 
3.  හායකයාට නවාතැන්  හ පහසුකම්  ැපයීෙ 

 
අ.            හායකයාජේ නවාතැන් 

ජහ ංජක ංහි  ාොනය තට්ටු නිවා යක විශාලත්වය  ාජප්ක්ෂව කුඩාය. ජවනෙෙ ජ ේවකයන්  ඳහා 
කාෙරයක් ලබා දීෙ බහුලව සිදු ජන වුනත්, ජ ේවා ජයෝජකයා විසින්  හායකයාට  ෑජහන 
ජපෞද්ගලිකත්වයක් ඇති සුදුසු නවාතැනක්  ැපයිය යුතුය. නුසුදුසු නවාතැන්  ඳහා උොහරණ නම්: 
 හායකයාට ජපෞද්ගලිකත්වය අඩු තැනක් වන ජක රිජඩෝව ෙත නිො ගැනීෙට සිදුවීෙ ජහෝ එහි ඇඳක් තබා 
ගැනීෙට සිදු වීෙ, විරුද්ධ් ලිංගික වැි හිටියකු/ නව ජයෞවනයකු  ෙග කාෙරයක් එකට නිො ගැනීෙට සිදු 
වීෙ.  
 
□ඔේ. ජ ේවක කාෙරජයහි ඇ ත්ජෙන්තුගත විශාලත්වය වර්ග අි /මීටර*...............ක්  ජේ. 

□නැත.  හායකයා නිො ගන්නා ආකාරය: 

□අවුරුදු  .......................................................................  ක ළෙයකු/ළෙයි  ෙග එක කාෙරයක 

□වර්ග අි /වර්ග මීටර*.......................................ක ජවන් කළ  ්ථානයක් 

□ජවනත්. කරුණාකර වි ්තර කරන්න ...........................  

 
ආ.   හායකයාජේ පහසුකම්: 

( ටහන් කරගන්න: (අ) සිට (ඊ) ෙක්වා ඇති අතයවශය පහසුකම් ජන මිජල් ලබා ජන ජෙන්ජන් නම් 
ඇතුළත් වීෙ  ඳහා වී ා ඉල්ලුම්පත්රය  ාොනයජයන් අනුෙත ජන කරනු ඇත. ) 

(අ) විදුලිය  හ ජල  ැපයුෙ □ ඔේ □ නැත 

(ආ) වැසිකිලි  හ  න්ාන පහසුකම් □ ඔේ □ නැත 

(ඇ) ඇඳ □ ඔේ □ නැත 

(ඈ) ේලැන්කට් ජහෝ පිරවූ ජෙට්ට □ ඔේ □ නැත 

(ඉ) ජක ට්ට □ ඔේ □ නැත 

(ඊ) අල්ොරි □ ඔේ □ නැත 

(උ) ශීතකරණය □ ඔේ □ නැත 

(ඌ) ජම් ය □ ඔේ □ නැත 

(එ) ජවනත් පහසුකම් (කරුණාකර  ඳහන් 
කරන්න) 

    

4.  හායකයා විසින් ජ ේවා ජයෝජකයාජේ නිවජ ේ පෙණක් ගෘහ ්ත රාජකාරි කළ යුතුය. ජෙෙ ගිවිසුෙ යටජත් 
 හායකයා විසින් කළ යුතු ගෘහ ්ත රාජකාරිවලට ජෙෝටර් රථයක් පැෙවීෙ අොළ ජන ජේ. ජෙයට කවර 
ආකාරජේ ජෙෝටර් රථයක්ෙ යන්න, කවර අරමුණක්  ඳහාෙ යන්න  හ එය ජ ේවා ජයෝජකයාට අයත් ජේෙ 
ජන ජේෙ යන්න අොළ ජන ජේ. 
 
 



 

 
5. ගෘහ ්ත රාජකාරිවලට පහත ජද් ඇතුළත් ජේ.  

ගෘහ ්ත රාජකාරිවලින් වැි  ජක ට : — 
1. ජගෙර අ ප් ් කිරීෙ 
2. ඉවීෙ 
3. නිවජ ේ සිටින වය ්ගත අය රැක බලා ගැනීෙ (නිරන්තර අවධ්ානය අවශයය/ අවශය නැත*) 
4. ළෙරුවන් බලා ගැනීෙ 
5. ළෙයි බැලීෙ 
6. ජවනත් ( ඳහන් කරන්න) 

 
 

6.   පහත ෙහලජේ, ජහෝ බැල්කනියකට ( හායකයාට වැඩකිරීෙට ප්රොණවත් ආරක්ෂාවක් තිබිය යුතු) ජහෝ 

ජප දු ජක රිජඩෝවක ජන පිහිටි ජජන්ලයක පිටත පිරිසිදු කිරීෙට අවශය වූ විටදී එය පහත ජක න්ජද්සි වලට 

අනුූලලව කළ යුතුජේ. 

(i) පිරිසිදු කරනු ලබන ජජන්ලය ෙැල් ආවරණයකින්  විජක ට තිබීෙ හා එය අගුළුලා තිබීෙ ජහෝ එෙ ෙැල් 

ආවරණ විවෘත ජන වන අයුරින් ආරක්ෂිත ජල  තිජබන බවට  හතික වීෙ  හ 

(ii) එජ ේ පිරිසිදු කිරීජම්දී  හායකයාජේ “අත්” (Arms) හැර ශරීරය ජජන්ලජයන් පිටතට ජය මු ජන වීෙ. 

 
7. ජ ේවා ජයෝජකයා විසින්  2, 3  හ 5 ජක ට ්වල වැෙගත් ජවන  ් වීෙක් සිදු වුජන ත් ඒ බව  හායකයා  හ 

වාර්තා ජල  තබා ගැනීෙ  ඳහා ආගෙන අධ්යක්ෂවරයා ජවත ජ ේවා ජයෝජකයා  හ  හායකයා යන 
ජෙජෙනාෙ විසින් අත් න් කරන ලෙ  ංජශෝිවත නවාතැන්  හ ගෘහ ්ත රාජකාරි උපජල්ඛනජේ (ID 407G) 
පිටපතක්  ැපයීෙ ෙගින් කළ යුතුය.  

 
 
 
 
 
____________________________ _____ ______________________ ____ 
ජ ේවා ජයෝජකයාජේ නෙ  හ අත් න දිනය  හායකයාජේ නෙ  හ අත් න දිනය 
 
 
 
* අනවශය වචන ෙකන්න 
       සුදුසු පරිදි හරි ෙෙන්න 

 
 

 


