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සියළුම අමාත්ාාං ළ ඳෂාසභ වපා රධාින්  මින් 
විශේ ශරේණියේශස වමුඛ ඳරීක්ණයට කැලන ිනධාරි්  ශලත් (ශ්රී ාං.ඳ.ශවේ. I ශරේණියේය)

ශ්රී ලංකා ප ලංිපාිපකස ලංව යේව  ලංI වරයණියේව  ලංලධක පරීන් ලංවිව යෂ ලංවරයණියේ උ ලංස

ක ලංරීරී - 2017.01.01

උක්ත් කරුණ වමුබ් ධශය්  මශේ අාංක 76/1/15/විශේ VIII ශලළුම ශා 2017.08.22 දිනැති ලිපියට අනුකූල ඉදිරිඳසභ
කරනු ැබූ ඔශේ අයදුමුඳත්රය වමුබ් ධශය්  ලන වමුඛ

ඳරීක්ණය 2017.10.28 දින රාජ් ඳරිඳාන ශා කෂමනාකරණ

අමාත්ාාං 1 ලන මශශේ ශේකමුතුමාශේ ින කාමරශසදී ඳැලැසභශේ. අදා දින ඉශත් වමුඛ

ඳරීක්ණය වශා ඳශත් ශේ නද

රැශෙන වශපාගී ලන ශම්  කාරුණියේකල ද් ලමි.

I.
II.
III.

ජ්ාතික ශැඳුනුමුඳත් ශා එහි වශතික කරන ද පිටඳත්ක් (ශැඳුනුමුඳශත්හි වශතික කරන ද පිටඳත් අිනලාර්ය ශේ.)
ඳ්චාසභ උඳාධි වශතිකශයහි ශා විව්ත්රාසභමක වශතිකශයහි ඛේ පිටඳසභ
විශේ ශරේණියේයට උවව් රීරීම වශා ලන වමුඛ ඳරීක්ණශස අනුමත් ණු ප ඳපාඳාපාය අනුල ඳශත් ශේ න
(අ).

ණු ප ඳපාඳාපාශස වශ්  “ නලත්ාලය්  වශ නශල සභඳාදනය්  ” යටශසභ අයදුමුකරු විසි්  ඳසුගිය ලවර 05

ට අදාෂ කාර්ය වාධන ලාර්ත්ාලට අනුල වාර්ථකල ිනමකරන ද කාර්යය්  04 ක් පිළිබ ශත්ොරතුරු ඇඛ පම 01 ඳරිදි
(ආ).

ඇඛ පම 01 හි වශ්  කරන ද කාර්යය්  වමුබ් ධල රදානය්  රාංවා ශශ වශතික ඳත්ර ැී  තිශේ නමු එම

ශේ න
(ඇ).

ඉදිරිඳසභ රීරීමට (Power Point Presentation) අදා මෘදු පිටඳත් (PDF Format) වශ දෘඩ පිටඳශත්හි පිටඳසභ 02

ක් (සිාංශ ශශ ශදමෂ මාධශය්  ඉදිරිඳසභ රීරීම වකව් ශ්  නමු එහි ඉාංග්රීසි පිටඳත්ක්ද ඉදිරිඳසභ කෂ යුතුශේ. )
2

වමුඛ ඳරීක්ණයට වශපාගී වීම ශලනුශල්  රීසිඳු දීමනාලක් ශෙලනු ශනොැශේ.

තුාරා ඩී. ඳතිරණශේ

අ.ක ළ ශේ. ශේ. රසභනසිරි

අධක් (ශ්රී ාං.ඳ.ශවේ)

ශේකමු,
රාජ් ඳරිඳාන ශා
කෂමනාකරණ අමාත්ාාංය.

ඇමුණුම 01
ශ්රී ලංකා ප ලංිපාිපකස ලංව ේ
ය වනය ලංසධකරපපාසය ලංශේවරයශ ලංවරයණියටනඋ ලංස

ය ලංරීම ම ලං ා ප ලංේස ලං මුමුප ලංිම ්ශණන ලං

ු කතපේන ලං
I.

සේයතපේනසය ලං ප ලංසවේ තයිපනසනසය ලං(Innovativeness and Creativity)
ි ුගධන ලංේ ර ලං05 ලං  ලං පර්න පරස ලංේපර්තප ලංේකඋ ලංඅනපකේ ලං මුිූර්ණ ලං රස ලංකන ලං පර්නනසය ලං04 ලං් ලංිිළිබා ලං
වතපරතුරු

අසු ලං
අා

මුිූර්ණ ලං රස ලංකන ලං පර්නන ලං( පර්න ලං පරස ලංේපර්තප ලංේකඋ ලංඅසුේ ලං)

අනපක ලංේර්ශන

01

02

03

04

II.

ඉනිපාිතය ලංරීම ම ලං(Power Point Presentation)
1. ඉනිපාිතය ලංරීම ම ලං(Power Point Presentation)

රසු ලංකබස ලංමපරයන - ..................................................................

2. ඉ ත ලං පර්නනසය ලංඅතපාසය ලංඉනිපාිතය ලංරීම ම ලං ා ප ලංවනපනපගසු ලංකබස ලං පර්නන
…………….…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

නිසන : …………………………

අතය ස ;……………………………………………….
සම: ……………………………………………………

( පර්නපකීන ලංිවන නසන ලං ා ප ලංිමණියට)
පර්න පරස ලංේපර්තප ලං මඟ ලංිම ්ශප ලං රස ලංකනි.: …………………………………………

