ශ්රී ලංා ප ලංිපාිපස ලංවවලවේ, ලංශ්රී ලංා ප ලංජානේවු ස ලංවවලවේ, ලංශ්රී ලංා ප ලංවිද්යපත්මක  ලංවවලවේ, ලංශ්රී ා ප ලංලපව්තු ලං
විද්යපත්මක  ලං වවලවේ, ලං ශ්රී ලං ා ප ලං කා පකා ප  ලං වවලවේ වශ ලං ශ්රී ලං ා ප ලං ර ව්පිපද්ස ලං වවලවේ ලං නිධප ු ලං
වද්ශප ලංලස ලංිෂමුලස ලං පර්යක් තප ලං ඩජ්ප ලංවිභපකය ලං - ලං2016 ලං(II) වශ ලං ශ්රී ලංා ප ලංිපාිපස ලංවවලවේ, ශ්රී ලංා ප ලං
කා පකා ප  ලං වවලවේ වශ ශ්රී ලං ා ප ලං ර ව්පිපද්ස ලං වවලවේ ලං නිධප ු ලං වද්ශප ලං ලස ලං වද්ලස ලං පර්යක් තප ලං
ඩජ්ප ලංවිභපකය ලං- ලං2017 (I)
01.

ශ්රී රා ප ඳපාඳපරන වවේ, ශ්රී රා ප ඉානේවු ස වවේ, ශ්රී රා ප ද්දයපත්මකභ වවේ, ශ්රී රා ප ප්තු
ද්දයපත්මකභ වවේ, ශ්රී රා ප කා පකා ප ස වවේ ව ශ්රී රා ප රභ්පඳපදන වවේ නිරධප සු වප
න ඳශමුන පර්ඹක්භතප ඩඉ්ප ද්බපකඹ - ලං 2016(II) ව ශ්රී රා ප ඳපාඳපරන වවේ, ශ්රී රා ප

කා පකා ප ස වවේ ව ශ්රී රා ප රභ්පඳපදන වවේ නිරධප සු දවප න වදන
පර්ඹක්භතප ඩඉ්ප ද්බපකඹ - 2017(I). යපජය ඳපාඳපරන වප ශභනප යා අභපතයපාලවේ
අධීක්ාඹ ව වභවවඹවීභ ඹටවත්මක ශ්රී රා ප ාර්ධන ඳපාඳපරන ආඹතනවේ අධයක් ජනයපල් ද්සිු
2017.05.20 ලංදිස ලංසිට 2017.07.22 ලංදින දක්ප ති අුත දිනර දී ව ොශම දී ඳත්මකනු රඵන ඵ වභයිු
නිවේදනඹ යනු රැවේ.
02.

ඉවත වපුට අදපශ ඳැැත්මකවීභට නිඹමිත
වේ.
අනු
අා ඹ
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

පර්ඹක්භතප

ඩඉ්ප ද්බපක ඳ සක්ාඹ ඳවත වු ඳපාදි

ද්බපකවේ නභ
ශ්රී රා ප ඳපාඳපරන වවේ නිරධයඹු දවප න ඳශමුන
පර්ඹක්භතප ඩඉ්ප ද්බපකඹ
ශ්රී රා ප ඉානේවු ස වවේ නිරධයඹු දවප න ඳශමුන
පර්ඹක්භතප ඩඉ්ප ද්බපකඹ
ශ්රී රා ප ද්දයපත්මකභ
වවේ නිරධයඹු දවප න ඳශමුන
පර්ඹක්භතප ඩඉ්ප ද්බපකඹ
ශ්රී රා ප ප්තු ද්දයපත්මකභ වවේ නිරධයඹු දවප න ඳශමුන
පර්ඹක්භතප ඩඉ්ප ද්බපකඹ
ශ්රී රා ප කා පකා ප ස වවේ නිරධයඹු වප න ඳශමුන
පර්ඹක්භතප ඩඉ්ප ද්බපකඹ
ශ්රී රා ප රභ්පඳපදන වවේ නිරධයඹු වප න ඳශමු
පර්ඹක්භතප ඩඉ්ප ද්බපකඹ
ඉවත ද්බපකඹට ඉල්ලු්ප ශ වැකි වනත්මක වපු
ශ්රී රා ප ඳපාඳපරන වවේ නිරධයඹු දවප න වදන පර්ඹක්භතප
ඩඉ්ප ද්බපකඹ
ශ්රී රා ප කා පකා ප ස වවේ නිරධයඹු වප න වදන
පර්ඹක්භතප ඩඉ්ප ද්බපකඹ
ශ්රී රා ප රභ්පඳපදන වවේ නිරධයඹු වප න වදන
පර්ඹක්භතප ඩඉ්ප ද්බපකඹ

ාවක්ත
නපභඹ
SLAS 1
SLES
SLSS
SLArS
SLAcSI
SLPS I
other
SLAS 2
SLAcS 2
SLPS 2

03.

තභප ැභති න්ප එක් එක් ද්ඹ වප වු වු ලවඹු වප එකිවන ට වන් ව පය රදී වඳනී
සිටීභට නිරධප සුට වැකිවේ. එවතකුදු වුත්මක නිඹභ ය ඇති පර සීභප තුශ පර්ඹක්භතප ඩඉ්ප
ඳ සක්ා භත්මකවීභ අතයපලය වේ.

04.

වභභ ද්බපකඹ ශ්රී රා ප ාර්ධන ඳපාඳපරන ආඹතනවේ අධයක් ජනයපල් ද්සිු ඳත්මකනු රඵන අතය,
ද්බපකඹ ඳැැත්මකවීභ ්පඵුධවඹු ඔහු ද්සිු නිඹභ යන රද නීති  සති රට ද්බපක අවේක් යිු ඹටත්මක
වේ. වභභ නීති උල්රාඝනඹ ශවවොත්මක ද්නඹ ඵරධයඹප ද්සිු ඳනනු රඵන දඬුභ ට ඹටත්මක වීභට ඔවුනට
සිදුනප ඇත.

05.

වභභ ද්බපකඹ වප අඹදු්ප කි සභ අුතර්ජපරඹ වයවප භපර්කකත රභඹට Online) ශ්රී රා ප ාර්ධන
ඳපාඳපරන ආඹතනවේ නිර වේ අඩද්ඹ න www.slida.lk වත පිද්සීවභු ඳභාක් ශ වැ . වේ
අඩද්වේ මුල් පිටුවේ දකුණුඳ තී සවේ “Apply Online” ලවඹු තිවඵන ව ොටට පිද් තභපට අදපර
ද්බපකඹ වතෝයප කැනීවභු ද්බපක අඹදු්පඳත ්පපර්ා ශ වැ .
ද්බපක අඹදු්පඳත ්පපර්ා කි සභ 2017.04.12 දින වඳ.. 8.00 සිට 2017.05.02 දින යපත්රී 12.00 දක්ප න
පරඹ තුශ ඳභාක් සිදු ශ වැ .
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06.

ද්බපක කප්තු - ඳශමුන යට වභභ ද්බපකඹට වඳනී සිටින නිරධයඹු ද්සිු කිසිදු ද්බපක කප්තුක් වකද්ඹ
යුතු වනොවේ. මීට වඳය ද්බපකඹට අඹදු්ප ය ශ්රී රා ප ාර්ධන ඳපාඳපරන ආඹතනඹ භගිු ද්බපක ප්රවේල
ඳත්රඹක් ද නිකුත්මක යනු රදු ද්බපකඹට වඳනී වනොසිටිඹ ද එඹ ද්බපකඹට වඳනී සිටි පයඹක් වර ැරකිඹ
යුතු ඹ.
මීට වඳය ද්බපකඹට වඳනී සිටි නිරධයඹු ඳවත ඳපාදි ද්බපක කප්තු වකද්ඹ යුතු වේ.
ශ්රී රා ප ඳපාඳපරන වවේ, ශ්රී රා ප කා පකා ප ස වවේ ව ශ්රී රා ප රභ්පඳපදන වවේ
නිරධප සු වප න ඳශමුන
පර්ඹක්භතප
ඩඉ්ප ද්බපකඹ එක් ද්බපකඹක් වරත්මක, වදන
පර්ඹක්භතප ඩඉ්ප ද්බපකඹ තත්මක ද්බපකඹක් වරත්මක ර ප ද්බපක කප්තු වකද්ඹ යුතුඹ. ඒ අනු ඳශමු
පර්ඹක්භතප ඩඉ්ප ද්බපකවේ එක් ද්ඹඹ ට වඳනී සිටිුනවුන්ප  ස.500 ද්බපක කප්තුක් වකද්ඹ
යුතු වේ. ඒ අනු ඳශමු පර්ඹක්භතප ඩඉ්ප ද්බපකවේ එක් ද්ඹඹ ට ඩප අඹදු්ප යුවුන්ප  ස. 1000
ද්බපක කප්තුක් වකද්ඹ යුතු වේ. වදන පර්ඹක්භතප ඩඉ්ප ද්බපකවේ එක් ද්ඹඹ ට ඩප අඹදු්ප
යුවුන්ප  ස. 1000
ද්බපක කප්තුක්ද, එක් ද්ඹඹ ට ඳභාක් වඳනී සිටිුවුන්ප  ස.500
ද්බපක කප්තුක්ද වකද්ඹ යුතු වේ.
ශ්රී රා ප ඉානේවු ස වවේ, ශ්රී රා ප ද්දයපත්මකභ වවේ ව ශ්රී රා ප ප්තු ද්දයපත්මකභ වවේ
නිරධප සු දවප න ඳශමුන
පර්ඹක්භතප
ඩඉ්ප ද්බපකඹුහි එක් ද්ඹඹ ට ඩප අඹදු්ප
යුවුන්ප  ස.1000 ක් ද්බපක කප්තු ලවඹු වකද්ඹ යුතුඹ. එක් ද්ඹඹ ට ඳභාක් වඳනී
සිටිුවුන්ප  ස.500 ද්බපක කප්තුක්ද වකද්ඹ යුතු වේ.
ද්බපක කප්තු ශ්රී රා ප පුයප පිහිටි ෑන භ තැඳැල් පර්ඹපරඹක් භන්ු උඳ තැඳැල් පර්ඹපර වැය)
“SLIDA” ගිණුභ වත වකද්ඹ යුතු අතය ඒ වකවීභට අදපශ රඵප වදන පාසිට් ඳවත්මක අා ඹ ද්බපක
අඹදු්පඳවත්මක අදපශ ්ථපනඹුහි ඇතුශත්මක ශ යුතුඹ. අදපශ තැඳැල් පර්ඹපරවේදී “SLIDA” ගිණුභ වත
මුදල් වකවීව්ප වභයට ද්දුලි මුදල් ඇාවු්ප ඉල්ලු්ප ඳත්රඹ තැ. ප.සි. 85) පියවීව්පදී, මුදල් රඵප කුනප වර
“SLIDA” ඹුනද, මුදල් රඵුනපවේ ලිපිනඹ ඹන ්ථපනවේ ඔඵට අදපශ ද්බපකවේ ාවක්ත නපභඹද
ටවු යුන. ාවක්ත නපභඹු 02 කුතිවේ දක්ප ඇති ඳපාදි ද්ඹ යුතුඹ.)
තද ගිණුභ වත මුදල් වකවීව්පදී මුදල් ඹුනප වර අඹදු්ප  සවේ නභද, මුදල් ඹුනපවේ ලිපිනඹ ඹන
්ථපනවේ අඹදු්ප  සවේ ජපති වැඳුනු්පඳත්මක අා ඹද, ඇතුශත්මක ය ඉල්ලු්ප ඳත්රඹ ්පපර්ා ශ යුතුඹ.

07.

ශ්රී රා ප ඳපාඳපරන වවේ, ශ්රී රා ප ඉානේවු ස වවේ, ශ්රී රා ප ද්දයපත්මකභ වවේ, ශ්රී රා ප ප්තු
ද්දයපත්මකභ වවේ, ශ්රී රා ප කා පකා ප ස වවේ ව ශ්රී රා ප රභ්පඳපදන වවේ ඳශමුන
පර්ඹක්භතප ඩඉ්ප ද්බපකඹ ව ශ්රී රා ප ඳපාඳපරන වවේ, ශ්රී රා ප කා පකා ප ස වවේ ව ශ්රී
රා ප රභ්පඳපදන වවේ වදන පර්ඹක්භතප ඩඉ්ප ද්බපක වප ප්රවේල ඳත්ර රඵප කැනීභ.
භපර්කකත Online) රභඹට ්පපර්ා යන රද අඹදු්පඳත්ර රද ඳසු අදපශ අඹදු්ප  ස වත තවවු ස කි සව්ප
අා ඹක් Confirmation Number) රඵප වදනු රඵන අතය එඹ ඉදිපා ද්භසී්ප ටයුතු වප අඹදු්ප  ස වත
තඵපකත යුතුවේ. අඹදු්ප  සු ද්සිු නිසි වර ්පපර්ා ශ අඹදු්පඳත්රඹ භපර්කකත Online) වඹොමු
කි සවභු අනතු ස රැවඵන වේ පිටුවේ ඇති උඳවද් අනුකභනඹ කි සවභු තභපට හිමි ද්බපක ප්රවේල
ඳත්රඹ රඵප කැනිභට ඉඩ ැරවනු ඇත. එභ ප්රවේල ඳත්රඹ මුද්රාඹ ය වදඳපර්තව්පුතු ප්රධපනිඹප වවෝ ඔහු/
ඇඹ ද්සිු ්කීඹ ඵරඹ ඳැරූ නිවඹෝජය නිරධපපාවඹකු වතිු තභ අත්මකන වති
යකත යුතුවේ. එව
වති
යකත්මක ද්බපක ප්රවේල ඳත්ර ද්බපක ලපරපකාඳති වත ඉදිපාඳත්මක ශ යුතුඹ. ද්බපක ප්රවේල ඳත්රවේ
පිටඳතක් ද්බපක අවේක් ඹු ද්සිු තභ වඳෞද්කලි
ලිපිවකොනුවේ ඇතුරත්මක කි සභ වප සිඹ
වදඳපර්තව්පුතු ප්රධපනීු වත රඵප දිඹ යුතුඹ.
ටවන: භපර්කකත අඹදු්පඳත පියවීව්ප දී වඳෞද්කලි
ලිපිනඹ ඳැවැදිලි ඇතුරත්මක ශ යුතුඹ.

ලිපිනඹ, වඹ

යන ආඹතනඹ වප වප ්ථපනවේ

08.

අඹදු්පඳත්ර ඉදිපාඳත්මක කි සව්ප ්රිඹපලිඹ ්පඵුධවඹු ඹ්ප කැටළුක් භතු වුවවොත්මක ඒ පිළිඵ ද්භසීභ වප
ශ්රී රා ප ාර්ධන ඳපාඳපරන ආඹතනවේ 011-5980236 ඹන දුය ථන අා ඹ 2017.04.12 දින සිට
2017.05.02 දින දක්ප තිවේ ැඩ යන දිනඹුහි වඳ.. 08.30 සිට ඳ.. 04.15 දක්ප ද්ෘත ඇත.

09.

ද්බපක ප්රවේල ඳත්ර ඇති නිරධප සුට ද්බපකඹට වඳනී සිටීභට වැකින ඳපාදි වදඳපර්තව්පුතු ප්රධපනීු ද්සිු
යපජ ප ස නිපඩු දිඹ යුතුඹ. අඹදු්ප  සුවේ අවේක් ත්මකඹ තවවු ස ය කැනීභට අලය ුවු න්ප
දුය ථන අා 011-5980236 ඔ්ව ඒ ඵ තවවු ස ය කත වැකිඹ. ද්බපකඹට ඳැමිණිභ වනුවු කභු
කප්තු වකනු වනොරැවේ.

10.

අවේක් යිුවේ අනනයතප - අවේක් ඹු ද්බපක ලපරප තුශදී වඳනී සිටින  භ ද්ඹඹක් ඳපපභ
ද්බපක ලපරපකාඳති  හීභ ට ඳත්මක න ඳපාදි ්කීඹ අනනයතප ඔේපු ශ යුතුඹ. ඒ වප ඳවත වු
ලිඹකිඹද්ලි ලිු එ ක් ද්බපක ලපරපකාඳති වත ඉදිපාඳත්මක ශ යුතුඹ.
2

පුද්කරයිු ලිඹපඳදිාචි කි සව්ප වදඳපර්තව්පුතු භන්ු නිකුත්මක
වැඳුනු්පඳත
රාගු ද්වද්ල කභු ඵරඳත්රඹ

I.
II.

යන රද ජපති

ඉවත වු ලිඹද්ල්රක් ඉදිපාඳත්මක ශ වනොවැකි අඹදු්ප  සකුවේ අවේක් ත්මකඹ ශ්රී රා ප ාර්ධන
ඳපාඳපරන ආඹතනවේ අධයක් ජනයපල්වේ අභිභතඹ ඳපාදි අරාගු ශ වැකිඹ.
11.

සිාවර, වදභශ වප ඉාග්රීසි ඹන බපප භපධය ලිු වභභ ද්බපකඹ ඳැැත්මකවන අතය ඹ්ප අවේක් වඹකු
තභපට හිමි ්ප වනොභැති භපධයඹකිු ද්බපකඹට වඳනී සිටි ඵැේ ඳසු වවළි වුවවොත්මක ඔහුවේ/ ඇඹවේ
අවේක් ත්මකඹ අරාගු යනු රැවේ. ්කීඹ අඹදු්පඳවතහි දැක්වන බපප භපධයඹ ඳසු වන් කි සභට
අය වනොභැත.

12.

ද්බපක ඳපාඳපටිඹ - එක් එක් පර්ඹක්භතප ඩඉ්ප ද්බපකඹ වප න ද්ඹඹු ව ද්ඹ නිර්වද්ලඹු ඳවත
වු ඳපාදි වේ.  භ ප්රල්න ඳත්රඹ ටභ පරඹ ඳැඹ තුන 03) කි. අඹදු්ප  සකු වභභ පර්ඹක්භතප
ඩඉ්ප ද්බපකඹ භත්මක වීභ වප  භ ද්ඹඹක් වපභ අභ ලවඹු රකුණු වතලිව 40) ක් රඵපකත
යුතුඹ.
12.1.

ශ්රී රා ප ඳපාඳපරන වවේ නිරධප සු දවප න ඳශමුන පර්ඹක්භතප ඩඉ්ප ද්බපකඹ: අා
1842/2 වප 2013.12.23 දිනැති අතිද්වල කැට් ඳත්රවේ ඳශ යන රද ශ්රී රා ප ඳපාඳපරන වප
ය්ථප ා්රවවේ ‘උ‟ ඳපාශි්ඨඹ)
වභවතක් වභභ ද්බපකඹ ්පපර්ා වනො ශ ශ්රී රා ප ඳපාඳපරන වවේ නිරධප සු වභභ ද්බපකඹට
වඳනී සිටීභට සුදුසු ්ප රඵයි.
ඳශමුන
අනු
අා ඹ
01

පර්ඹක්භතප

ඩඉ්ප ද්බපකඹ දවප න ද්ඹඹු ඳවත දැක්වේ.

ද්ඹඹ

පරඹ

ආණ්ඩුරභ ය්ථප නීතිඹ වප ඳපාඳපරන නීතිඹ
ශ්රී රා පවේ නීති රභ
අඳයපධ නීතිඹ වප පක්ෂි නීතිඹ
ඳපාඳපරනඹ
ආර්ථි ද්දයප වප භපජ ද්දයප
නීතිඹ

02.
03

යපජය අාලවේ මරය
්රිඹපලිඹ

04

ඳැඹ 03යි
ඳැඹ 03යි
ඳැඹ 03යි
ඳැඹ 03යි
ඳැඹ 03යි

ශභනප යාඹ වප ප්ර්පඳපදන ඳැඹ 03යි

ද්ඹඹ
අා ඹ
01 - I
01 - II
01 - III
02 - I
03
04

12.1.1 නීතිය ලං ලං
ඳවත වු  සණු ඳදන්ප න ප්රල්න ඳත්ර 03 කි.
ිෂමුලස ලං(I) ප්ර්ස ලංි්රය ආණුඩුර  ලංලයලව්ාප ලංනීතිය ලංශප ලංිපාිපස ලංනීතිය (වියය ලංඅා ය  ලං01-I) (කුණු ලං100 ලංයි)
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)
(vii)
(viii)

වපතිවපසි ාර්ධනඹද ඇතුලු ශ්රී රා ප ආණ්ඩුරභ ය්ථපවේ යුවඹ වප 1978
ජනයජ ය්ථප
ද්ධපඹ ඹ, ජනයජවේ ජනපකාඳති, අකභැති, අභපතය භණ්ඩරඹ වප යපජය වඹ
යුක්තිඹ ඳසිලීභ
ඳපාඳපරනඹ ්පඵුධ අකා යා ඳපරනඹ
යපජය ප්රතිඳත්මකති උවදප භපර්වකෝඳවද්ල ප්රතිඳත්මකති වප මලි යුතු ්ප
අභිනිවඹෝජන ය්ථප
යජවේ වප යපජය අකා ප සුහි කකීභ
මලි අයිතිපසි ්ප

වද්ලස ලං(II) ලංප්ර්ස ලංි්රය  ලං ලං ලං ලං ලංශ්රී ලංා පවන ලංනීති ලංර (වියය ලංඅා ය  ලං01-II) (කුණු ලං100 ලංයි)
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)

යුක්තිඹ ඳසිලීභ
ශ්රී රා පවේ නීති ඉතිවපඹ
අකා යා ාද්ධපන
ශ්රී රා පවේ උපද් ආ ප ඳනත 6 ඳපාඡේවයදඹ)
1971 අා 44 දයා යුක්තිඹ ඳසිලීව්ප ඳනත
3

තුුලස ලං(III) ලංප්ර්ස ලංි්රය අිරපධ ලංනීතිය ලංශප ලංවපක්ෂි ලංනීතිය (වියය ලංඅා ය  ලං01-III) (කුණු ලං100 ලංයි)
(i)
(ii)

දණ්ඩ නීති ා්රවඹ
පක්ෂි ආ ප ඳනත

අවේක් වඹකු නීති ද්ඹ භත්මක වීභ වප  භ ප්රල්න ඳත්රඹ ටභ අභ ලවඹු රකුණු ති්ඳව
35)ක් වප මුළු රකුණු ලිු සිඹඹට වතලිව 40%) පභපනයඹක් රඵපකත යුතුඹ.
12.1.2 ිපාිපසය ලං(වියය ලංඅා ය  ලං02-I - කුණු ලං100 ලංයි)
ඳවත වු  සණු ඳදන්ප න එක් ප්රල්න ඳත්රඹකි
(i)
(ii)

පර්ඹපර වප ක්වත්ර ටයුතු ාද්ධපනඹ කි සභ වප ාද්ධපන රභ
ආඹතන ා්රවවේ ඳවත වු ඳපාඡේවයද
I, II, III, V, VI, VII, IX, XI, XXIII, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX,
XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XLVII වප XLVIII , යපජය වප ව ොමිු
බපවේ පර්ඹ ඳටිඳපටි  සති

12.1.3 ආර්ථි  ලංවිද්යපල ලංශප ලංව පව ලංවිද්යපල ලං(වියය ලංඅා ය  ලං03 - කුණු ලං100 ලංයි)
වභභ ප්රල්න ඳත්රඹ ව ොට් වද කිු භුද්ත වේ.
ඳශමු I) න ව ොට - ආර්ථි
(i)
(ii)
(iii)

ද්දයප

ටිනප භ, නි්ඳපදනඹ වප වඵදප වැ සව්ප නයපඹු පිළිඵ ද්වල අධපනඹක්
හිත ආර්ථි ද්දයපවේ මරධර්භ
මුදල්, නි්ඳපදනඹ වප වඵදපවැ සභ
ශ්රී රා පවේ ආර්ථි යුවඹ පිළිඵ අධපනඹක් හිත ශ්රී රා ප ආර්ථි ඳසුම භ වප
ආර්ථි ාර්ධනඹට අදපශ ප්රතිඳත්මකති උඳපඹ භපර්ක වප ැඩ ටවු

වදන II) ව ොට - භපජ ද්දයප
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)
(vii)

භපජ යුවඹ ාද්ධපනඹ වප පර්ඹඹු
භපන ්පඵුධතප වප ණ්ඩපඹ්ප
ඵුධුත්මකඹ, ද්පවඹ වප ඳවුර
්රපමීඹ වප නපකපා භපජඹ
භපජ ්ථයපඹනඹ වප ද්වේදනඹ
භපජීඹ ඳපරනඹ
ා් ෘතිඹ, ආකභ, දපචපයඹ වප වය ඳද්ධතීු

අවේක් ඹකු ආර්ථි ද්දයප වප භපජ ද්දයප ද්ඹඹ භත්මක වීභ වප එක් එක් ව ොටට අභ
ලවඹු රකුණු ද්් 20) ඵැගිු රඵපකත යුතුඹ.
12.1.4 රපවය ලංඅාවේ ලංූලය ලං ෂ සප රාය ලංශප ලංප්රව්පිපද්ස ලං්රියපලලිය ලං(වියය ලංඅා ය 04 - කුණු ලං100 ලංයි)
ඳවත වු  සණු ඳදන්ප න එක් ප්රල්න ඳත්රඹකි.
(i)
ශ්රී රා පවේ මරය ඳපරනඹ
 යපජය මරය ශභනප යාඹට අදපශ ආණ්ඩුරභ ය්ථපභඹ ද්කාද්ධපන
 යපජය මරය ්පඵුධ ඳපර්ලිව්පුතුවේ ඳපරනඹ
 අයමුදල් ඹුවනහි අර්ථඹ
 ඒ පඵද්ධ අයමුදර වප එහි ්රිඹප ප සත්මකඹ
 ද්ර්ජනවේ අයමුා වප ද්ර්ජන රභ
 අද්නිල්චිත අ්ථප අයමුදර
 වනත්මක අයමුදල් වප ඒපවේ ්රිඹප ප සත්මකඹ
 යපජය ආදපඹභ
 මුදල් ඇභතියඹපවේ ඵරතර වප පර්ඹබපයඹ
 බපණ්ඩපකපයවේ ඵරතර වප පර්ඹබපයඹ
 වොයුට් වප අග්රීභ අකා පපාඹ
 ද්කා පකාඳති, ඔහුවේ ඵරතර වප පර්ඹ බපයඹ
 යජවේ ගිණු්ප පිළිඵ පය බප COPA)
 වඳොදු යපඳපය පිළිඵ පය බප COPE)
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(ii)

කාු දීව්ප නිරධප සු, ප්රධපන කාු දීව්ප නිරධප සු වප යපජය ආදපඹ්ප පිළිඵ
කාු දීව්ප නිරධප සු ඳත්මක කි සභ, එභ නිරධප සුවේ ඵරතර වප පර්ඹ බපයඹ/
කවී්ප වප කකී්ප ්බපඹ

(iii)

අබයුතය ද්කානඹ

(iv)

යපජය ද්ඹද්ප ැරසු්ප යාඹ වප ශභනප යාඹ
 ාද්ධපනර අයමුණු වප පර්ඹබපයඹු වඳුනප කැනීභ
 යපජය ප්රතිඳත්මකති, ඳයභපර්ථ, ඉරක් වප ැඩ ටවු වඳුනප කැනීභ
 ාර්ධන යපඳෘති, ැඩ ටවු ැරසු්ප කි සභ වප ඇකම්්ප ප්රමුතතප යාඹ
 පර්ෂි ආදපඹ්ප වප ද්ඹද්ප ඇ්තව්පුතු ැ සීභ ව අු තීයා කැනීභ

(v)

අනුභත ඇ්තව්පුතුර වන් ්ප කි සභ
 වීයවභොා ඳපාඳපටිඹ ්රිඹපත්මකභ කි සභ
 යපජය අාලවේ ව ාතයප වප ැටුේ ශභනප යාඹ
 මුළු පිපාැඹ ඇ්තව්පුතු වප ඒප ප්රතිවලෝධනඹ කි සභ
 ඳපාපය ඇ්තව්පුතු

(vi)
(vii)
(viii)
(ix)
(x)

යජවේ වද්ඳශර ඳපඩු වප අත්මක වැ ස්ප
ද්ද්ධ ගිණු්ප ටයුතු
මරය ශභනප යාඹ වප පර්ඹඹු ඳැ සභ
යජවේ මුදල්ර බපය පයත්මකඹ වප ඵැාකු ගිණු්ප ඳපාඳපටිඹ
යජවේ ප්ර්පඳපදන ්රිඹපලිඹ
 යජවේ ප්ර්පඳපදන පර්ඹ ා්රවඹ
 යජවේ ප්ර්පඳපදන භපර්වකෝඳවද්ල ා්රවඹ

ශ්රී රා ප ඉානේවු ස වවේ නිරධයඹු වප න ඳශමු පර්ඹක්භතප ඩඉ්ප ද්බපකඹ (අා 1836/6
වප 2013.11.11 දිනැති අතිද්වල කැට් ඳත්රවේ ඳශ යන රද ශ්රී රා ප ඉානේවු ස වප ය්ථප
ා්රවවේ iii උඳවල්තනඹ)
වභවතක් වභභ ද්බපකඹ ්පපර්ා වනො ශ ශ්රී රා ප ඉානේවු ස වවේ නිරධප සු වභභ ද්බපකඹට
වඳනී සිටීභට සුදුසු ්ප රඵයි.
ඳශමුන

පර්ඹක්භතප

ඩඉ්ප ද්බපකඹ දවප න ද්ඹඹු ඳවත දැක්වේ.

අනු
ද්ඹඹ
අා ඹ
01
ඳපාඳපරනඹ
02
මරයරභ
03
වදඳපර්තව්පුතු / ආඹතන රභවේදඹු

පරඹ

ද්ඹඹ අා ඹ

ඳැඹ 03යි
02 - II
ඳැඹ 03යි
05 - I
වභඹ ආඹතන ප්රධපනිඹප ද්සිු
ඳත්මකනු
රඵන
ඵැද්ු
වභභ
නිවේදනවේ ඒ ්පඵුධ වතොයතු ස
ඳශ වනොවේ.

එක් එක් ද්ඹඹ භත්මකවීභ වප අලය අභ රකුණු කාන 40 කි.
12.2.1 ිපාිපසය ලං(වියය ලංඅා ය  ලං02- II ලං- ලංකුණු ලං100යි) ලං
1985 ලංප්ර පය  ලංිත්මක ලං රස ලංද් ලංආයතස ලංවා්රශවේ ලංI පණ්ඩඹ ව 1999 ප්ර පලඹට ඳත්මක යන රද
ආඹතන ා්රවවේ II
පණ්ඩවේ සිඹලුභ ඳපාඡේවයද ව යපජය වප ව ොමිු බපවේ
පර්ඹඳටිඳපටි  සති ා්රවඹ භත පලීන ාවලෝධනඹුට ඹටත්මක) ඳදන්ප ව ඉානේවු ස වපවේ
ටයුතුරට අදපශ න ව  ් ශ එක් ප්රල්න ඳත්රඹකි.
12.2.2 ූලයර (වියය ලංඅා ය  ලං05 ලං- ලංI - ලංකුණු ලං100යි)
1992 ප්ර පලඹට ඳත්මක යන රද මරය වයගුරපසි හි IX වප X ඳපාඡේවයද වැය අවනකුත්මක සිඹළුභ
ඳපාඡේවයද ව ජපති ප්ර්පඳපදන භපර්ක දර්ල ා්රවඹ
පලීන ාවලෝධනඹුට ඹටත්මක) භත
ඳදන්ප ව ඉානේවු ස වපවේ ටයුතු රට අදපශ න ව  ් ශ එක් ප්රල්න ඳත්රඹකි.
12.3

ශ්රී රා ප ද්දයපත්මකභ වවේ නිරධයඹු වප න ඳශමු පර්ඹක්භතප ඩඉ්ප ද්බපකඹ
2014.08.28 දිනැති අා 1877/27 දයන අතිද්වල කැට් ඳත්රවේ ඳශ යන රද ශ්රී රා ප
ද්දයපත්මකභ වප ය්ථප ා්රවවේ 4 න ඳපාශි්ඨඹ) ව
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ශ්රී රා ප ප්තු ද්දයප වවේ නිරධයඹු වප න ඳශමු පර්ඹක්භතප ඩඉ්ප ද්බපකඹ.
2014.08.28 දිනැති අා 1877/28 දයා අතිද්වල කැට් ඳත්රවේ ඳශ යන රද ශ්රී රා ප ප්තු
ද්දයප වප ය්ථප ා්රවවේ 4 න ඳපාශි්ඨඹ)
වභභ ද්බපකඹු වප න ද්ඹඹු ඳවත දැක්වේ.
වියය
මරය රභ
ඳපාඳපරනඹ
වදඳපර්තව්පුතු වයගුරපසි

පය

වියය ලං
අා ය
ඳැඹ 03 යි
05 ලං- II
ඳැඹ 03 යි
02 - III
වභඹ ආඹතන ප්රධපනිඹප
ද්සිු ඳත්මකනු රඵන
ඵැද්ු වභභ නිවේදනවේ ඒ
්පඵුධ වතොයතු ස ඳශ
වනොවේ.

12.3.1 ූලය ලංර  ලං(වියය ලංඅා ය  ලං05 ලං- ලංII - කුණු ලං100යි)
ඳවත වු

 සණු ඳදන්ප න එක් ප්රල්න ඳත්රඹකි.

(i)

ශ්රී රා පවේ මරය ඳපරනඹ















යපජය මරය ශභනප යාඹට අදපශ ආණ්ඩුරභ ය්ථපභඹ ද්කාද්ධපන
යපජය මරය ්පඵුධ ඳපර්ලිව්පුතුවේ ඳපරනඹ
අයමුදල් ඹුවනහි අර්ථඹ
ඒ පඵද්ධ අයමුදර වප එහි ්රිඹප ප සත්මකඹ
ද්ර්ජනවේ අයමුා වප ද්ර්ජන රභ
අද්නිල්චිත අ්ථප අයමුදර
වනත්මක අයමුදල් වප ඒපවේ ්රිඹප ප සත්මකඹ
යපජය ආදපඹභ
මුදල් ඇභතියඹපවේ ඵරතර වප පර්ඹබපයඹ
බපණ්ඩපකපයවේ ඵරතර වප පර්ඹබපයඹ
වොයුට් වප අග්රීභ අකා පපාඹ
ද්කා පකාඳති, ඔහුවේ ඵරතර වප පර්ඹ බපයඹ
යජවේ ගිණු්ප පිළිඵ පය බප COPA)
වඳොදු යපඳපය පිළිඵ පය බප COPE)






කාු දීව්ප නිරධප සු, ප්රධපන කාු දීව්ප නිරධප සු වප යපජය ආදපඹ්ප පිළිඵ
කාු දීව්ප නිරධප සු ඳත්මක කි සභ, එභ නිරධප සුවේ ඵරතර වප පර්ඹ බපයඹ/
කවී්ප වප කකී්ප ්බපඹ
අබයුතය ද්කානඹ
යපජය ද්ඹද්ප ැරසු්ප යාඹ වප ශභනප යාඹ
ාද්ධපනර අයමුණු වප පර්ඹබපයඹු වඳුනප කැනීභ
යපජය ප්රතිඳත්මකති, ඳයභපර්ථ, ඉරක් වප ැඩ ටවු වඳුනප කැනීභ
ාර්ධන යපඳෘති, ැඩ ටවු ැරසු්ප කි සභ වප ඇකම්්ප ප්රමුතතප යාඹ
පර්ෂි ආදපඹ්ප වප ද්ඹද්ප ඇ්තව්පුතු ැ සීභ ව අු තීයා කැනීභ
අනුභත ඇ්තව්පුතුර වන් ්ප කි සභ
වීයවභොා ඳපාඳපටිඹ ්රිඹපත්මකභ කි සභ
යපජය අාලවේ ව ාතයප වප ැටුේ ශභනප යාඹ
මුළු පිපාැඹ ඇ්තව්පුතු වප ඒප ප්රතිවලෝධනඹ කි සභ
ඳපාපය ඇ්තව්පුතු

(ii)
(iii)
(iv)

(v)

(vi)
(vii)
(viii)
(ix)
(x)






යජවේ වද්ඳශර ඳපඩු වප අත්මක වැ ස්ප
ද්ද්ධ ගිණු්ප ටයුතු
මරය ශභනප යාඹ වප පර්ඹඹු ඳැ සභ
යජවේ මුදල්ර බපය පයත්මකඹ වප ඵැාකු ගිණු්ප ඳපාඳපටිඹ
යජවේ ප්ර්පඳපදන ්රිඹපලිඹ
 යජවේ ප්ර්පඳපදන පර්ඹ ා්රවඹ
 යජවේ ප්ර්පඳපදන භපර්වකෝඳවද්ල ා්රවඹ
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ටවන :- වභභ ද්ඹඹ වප අවේක් වඹකු අභ ලවඹු 40%
කත යුතු ඹ.

රකුණු ප්රභපාඹක් රඵප

12.3.2 ිපාිපසය ලං(වියය ලංඅා ය  ලං02- III - කුණු ලං100යි)
ඳවත වු

 සණු ඳදන්ප න එක් ප්රල්න ඳත්රඹකි

(i)

ආඹතන ා්රවවේ ඳවත වු ඳපාඡේවයද
I, II, III, V, VI, VII, IX, XI, XXIII, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX,
XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XLVII වප XLVIII

(ii)

අා 1589/30 දයා 2009.02.20 දිනැති අති ද්වල කැට් ඳත්රවේ ඳශ
යපජය වප ව ොමිු බපවේ පර්ඹ ඳටිඳපටි  සති.

ටවන :- වභභ ද්ඹඹ වප අවේක් වඹකු අභ ලවඹු 40%
යුතු ඹ.

යන රද

රකුණු ප්රභපාඹක් රඵප කත

12.4 ලං ලං ලං ශ්රී රා ප කා පකා ප ස වවේ නිරධයඹු වප න ඳශමුන පර්ඹක්භතප
ඩඉ්ප ද්බපකඹ :
අා 1670/33 වප 2010.09.10 දිනැති අතිද්වල කැට් ඳත්රවේ ඳශ යන රද ශ්රී රා ප කා පකා ප ස
වප ය්ථප ා්රවවේ 03 ැනි ඳපාශි්ඨඹ)
වභවතක් වභභ ද්බපකඹ ්පපර්ා වනො ශ ශ්රී රා ප කා පකා ප ස වවේ නිරධප සු වභභ
ද්බපකඹට වඳනී සිටීභට සුදුසු ්ප රඵයි.
ඳශමුන
අනු

පර්ඹක්භතප

ඩඉ්ප ද්බපකඹ දවප න ද්ඹඹු ඳවත දැක්වේ.

ද්ඹ

පරඹ

ද්ඹ අා ඹ

01.

යජවේ මරය ඳපාඳපටි

ඳැඹ 03

06

02.

නීතිඹ වප

ඳැඹ 03

07

03.

ඳපාඳපරනඹ

ඳැඹ 03

02 - IV

ඳැඹ 03

08

අා ඹ

04.

12.4 .1

ශභනප යාඹ

පර්තප ලිවීභ වප

ශභනප යාඹ වත

වතොයතු ස ඉදිපාඳත්මක කි සභ
රවවේ ලංූලය ලං්රියප ලංිපාිප   ලං ලං(විය ලංඅා

06 ) ලං( කුණු ලං100) ලං

යජවේ කනුවදනුරට මුදල් වයගුරපසි වප බපණ්ඩපකපයවේ චරවල්ත වඹොදප කැනීභ, යපජය
ආදපඹභට ඇති ්පඵුධතප අනු මුදල් වයගුරපසි/්රිඹප පිළිවත්මක, ද්ඹද්ප, ද්වද්ල ආධපය,
පර්ෂි වප අතිවර් ඇ්තව්පුතු, යජවේ ාඹ, ැඳයු්ප වටුඩයඹ, අග්රිභ වප අත්මකති පය්ප මුදල්
අනු පත, යපජය ගිණු්ප, පර්ඹඵද්ධ වප ආර්ථි ර්ීක යාඹු, ැඩ ටවු වප පර්ඹ පධන
අඹැඹ, මුදල් අභපතයයඹපවේ පර්ඹඹු, භවප බපණ්ඩපකපයඹ, මුදල් අභපතයපාලඹ, වල් ්ප ස,
ද්කා පකාඳති වප යජවේ ගිණු්ප මිටු ්පඵුධවඹු යජවේ මුදල් වයගුරපසි වප බපණ්ඩපකපය
චරවල්ත වඹොදප කනු රඵන ආ පයඹ පිළිඵ අඹදු්ප  සුවේ දැනීභ ඳ සක්ප ව වර්.
12.4.2 ලං ලං නීතිය ලංශප ලං ෂ සප රාය ලං ලං(විය ලංඅා  ලං- 07 ) ලං( කුණු ලං100)
නීතිඹ : නීතිඹ පිළිඵ නිර්චනඹ
ශ්රි රා පවේ නීති ඳද්ධති
ශ්රී රා පවේ අකා යා ඳද්ධති
ගිද්සු්ප නීතිඹ
නිවඹෝනේතපඹතන නීතිඹ
බපණ්ඩ ද්කිණීභ
පපා මුදල් වකවීව්ප රභඹට මිරදී කැනීභ
කනුවදනු ශ වැකි පිළිනඹු
ඇඳ වති කි සභ
යක්ාඹ
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ශභනප යාඹ :
ශභනප යාඹ පිළිඵ වැඳිුවීභ
ශභනප  සුවේ පර්ඹඹු වප දක්තප
ැරසු්ප ්රිඹපලිඹ වප ාද්ධපන භට්ට්ප ඇති කි සභ
ාද්ධපන යුවඹ
භපන ්පඳත්මක ශභනප යාඹ
පර්ඹ පධන ඇකම්භ
ප්රර්ධනඹ
අභිවප්රයාඹ
නපඹ ත්මකඹ
ුනිවේදනඹ
තීයා කැනීභ
කැටලු නියප යාඹ
වන්වී්ප ශභනප යාඹ
ශභනප යා කැටු්ප
ශභනප යා පරඹ
තත්මකත්මක චර වප නි්ඳපදන වප පරඹ
ශභනප යා ආචපයධර්භ වප කකී්ප
12.4.3 ිපාිපසය ලං ලං(විය ලංඅා  ලං - 02 - IV ලං) ලං( කුණු ලං100)
ආඹතන ා්රවවේ ඳපාඡේවයද vii, ix, xi, xii, xv, xxiii, xxv, xxvi, xxvii, xxviii, xxix, xxx, xxxi,
xxxii, xxxiii, xLvii, xLviii ව
යපජය වප ව ොමිු බපවේ පර්ඹ ඳටිඳපටි  සති ඳශමුන පණ්ඩවේ i සිට vi දක්ප ඳපාඡේවයද
12.4.4 ලං ලපර්තප ලංලිවී  ලංශප ලං ෂ සප රාය ලංවලත ලංවතොරතු ස ලංජදිපාිත්මක ලංකි
ශභනප යා වතොයතු ස ්පඵුධවඹු

 ලං ලං(විය ලංඅා  ලං- ලං08) ලං( කුණු ලං100)

පරපනුරූඳ වීව්ප නියදයතප ව ඳපාපර්ා ඵවහි

ැදකත්මක භ.
ආශ්රඹ වතොයතු ස ඳපාවයාඹ
පරපනුරූඳ වප තදුද්ත පර්තප
රැ්වී්ප පර්තප වප ටවු ලිද්භ
ශභනප යා පර්තප යුවඹ
ද්වලඹක් දැක්ද්ඹ යුතු ැදකත්මක ප්රතිපර
ප්රතිපර අර්ථ ථනඹ
ද්චරයඹු වඹෝජනප කි සභ
දත්මකත ද්ල්වල්ාවේ දී ාතයපනපභ රභ බපද්තඹ
පර්ඹ පධනඹ ැඳීභ
ශභනප යා පර්තපර අනුඳපත වප ප්රතිලත බපද්තඹ
වර්තප චිත්ර භගිු නිරූඳාඹ
ෘත්මකතීඹභඹ ථප වප වද්ලනරට ුදිභ
ථනවඹු වද්ලන පර්තප කි සභ
ද්ඹ භඩුලු ප ඡේඡප
්පභුත්රා දක්තප
ථප ඳැැත්මකවීභ
 ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලංව ශස ලං:- ලංවප පර්ාය ලංවඳශප ලංඅයදු්ප  සලු ලංවෑ  ලංප්ර්ස ලංි්රයක් ලංවඳශප  ලං40% ලං  ලංකුණු ලංප්ර පායක් ලංා ප ලං
කත ලංයුතු ලංය.
 ලං ලං ලං ලං ලං

12.5 ලං  ලං ශ්රීර රා ප රභ්පඳපදන වවේ නිරධප සු වප ඳැැත්මකවන ඳශමුන න පර්ඹක්භතප ඩඉ්ප
ද්බපකඹ. අා 1670/32 වප 2010.09.10 දිනැති අතිද්වල කැට් ඳත්රවේ ඳශ යන රද ශ්රී රා ප රභ්පඳපදන
වප ය්ථප ා්රවවේ ඇ ඳපාශි්ඨඹ)

 ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලංවභවතක් වභභ ද්බපකඹ ්පපර්ා වනො ශ ශ්රී රා ප රභ්පඳපදන වවේ නිරධප සු වභභ ද්බපකඹට වඳනී
සිටීභට සුදුසු ්ප රඵයි.

8

ඳශමුන
ද්ඹ
අා ඹ
01
02
03
04
05

පර්ඹක්භතප

ඩඉ්ප ද්බපකඹ දවප න ද්ඹඹු ඳවත දැක්වේ.
ද්ඹඹ

රභ්පඳපදන ා ල්ඳඹු ව ද්කා ලප්ත්රඹ, රභ්පඳපදන
ආඹතන
ආර්ථි ද්ල්වල්ාඹ වප ාතයපනඹ
යපඳෘති ැරසු්ප කි සභ, ්රිඹපත්මකභ කි සභ, ඳසු ද්ඳය්ප කි සභ වප
ඇකම්භ
ආඹතන වයගුරපසි ව යපජය අාලවේ මරය රභ
ඉාග්රීසි බපප

පරඹ
ඳැඹ)

ද්ඹ අා ඹ

03

09

03

10

03

11

03
03

12
13

12.5.1 ලං ලං ලං ලංවප ය්ථපවේ වප ඳත්මකවී්ප ලිපිවේ ද්කාද්ධපන ඳපාදි නිඹමිත පර සීභප තුශ වවෝ ඊට
වඳය ද්බපකඹ භත්මක ද්ඹ යුතු අතය, සිඹලුභ ද්ඹඹු වප එ භ පයඹ දී වවෝ වු වු
ලවඹු පය කීඳඹ දී වවෝ වඳනී සිටීභට නිරධපපාවඹකුට අය ඇත.
විභපක ලංි  ිප  ය
 ලං12.5.2 ලං ලං ලං ලං ලං ලං  ලංර ව්පිපද්ස ලංවා ල්ියු ලංවශ ලංවිකා ලංපව්තරය
 ලං ,
100 ලංයි)
i.
ii.
iii.

 ලංර ව්පිපද්ස ලංආයතස ලං(වියය ලංඅා ය ලං- ලං09) ලං(කුණු ලං

ජපති ඳයභපර්ථ වප ඳරමුතතපඹු ව ඒප පක්පත්මක ය කැනීභ වප රභ්පඳපදන ඳරතිඳත්මකති
යපමු ව ැඩටවු
ජපති
රභ්පඳපදනඹ වප ද්කා ලප්තරඹ රභ්පඳපදනවඹහිරප ඳරධපන කැටලු තැු, වඳොදු ජන
වබපගිත්මකඹ, ්පඳත්මක වඹදවීභ ආදීඹ
ජපති
රභ්පඳපදනඹ වප දත්මකත ්බපඹ ව මරපලර, දත්මකත රැ්කි සභ, අර්ථ නිරූඳාඹ ඉදිපාඳත්මක
කි සභ ව ද්ල්වල්ාඹ, ක්වතර අධීක්ා වප ද්භර්ලන, ජන ද් පල ා ල්ඳ, ආර්ථි ද්දයප
ඳරක්වඳා වප ඳරතිඳත්මකති ද්ල්වල්ා

12.5.3 ලං ලං ලං ලං ලං ලංආර්ථි  ලංවි්වල්ාය ලංශප ලංවාඛ්යපසය ලං(වියය ලංඅා ය ලං- ලං10) ලං(කුණු ලං100 ලංයි)
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.

නිඳැයුභ වප වඵදප වැ සභ පිළිඵ නයපඹඹු ව වයහි ද්වල ැරකිල්රකිු යුතු ආර්ථි
ද්දයප
මරධර්භ
මුදල්, ඵැාකු රභ, ජපතයුතය මරය රභ වප වශපභ
මරය, මුදල්, වශ වප තී සඵදු ඳරතිඳත්මකති ද්ල්වල්ාඹ
ශ්රී රා පවේ ආර්ථි යුවඹ
ආර්ථි ඹ භපවරෝචනඹ කි සභ
ශිල්පීඹ පුහුණු ව නුපුහුණු මිනි් ඵරඹ ව ද්වද්ලපධපය ඇතුළු වනත්මක ්පඳත්මක තක්ව ස කි සභ
ව ඒප
උඳවඹෝීක යාඹ
ආර්ථි ද්දයපත්මකභ ව භපජම්ඹ සිද්කා
ආර්ථි ද්ල්වල්ාඹ ව රභ්පඳපදනවඹහි රප උඳවඹෝීක යකුනප මලි ාතයපනඹ ා ල්ඳ
වප රභ
ප්රතිරපබ / පිපාැඹ ද්ල්වල්ා මරධර්භ

12.5.4 ලං ලං ලංලයපිතති ලංවැසු්ප ලංකි
(කුණු ලං100 ලංයි)

,

 ලංරියපත්මක

 ලංකි

, අධීක්ා ලංවශ ලංිසු ලංවිිර්ප ලං

යුතු ලං(වියය ලංඅා ය ලං- ලං11) ලං

i.

යපඳෘති ැරසු්ප කි සභ, වඳුනප කැනීභ ව නිර්චනඹ කි සභ වප යපඳෘති ්පඳපදනඹ, ඳරතිඳත්මකති,
සිද්ධපුත, ්ථපනඹ වතෝයප කැනීභ, තපක්ාඹ ව පිපාැඹ ව ඳරතිරපබ ඇ්තව්පුතු කි සභ,
තපක්ණි මරය ව ආර්ථි ද්ල්වල්ාඹ

ii.

යපඳෘති රිඹපත්මකභ කි සභ ව වභවවඹද්භ/අධීක්ාඹ, යපඳෘති ව ැඩටවු නිසිඹප පය ව
පලීන කිරඹපත්මකභ කි සභ, ද්්තයපත්මකභ කිරඹප ප ස ැරසු්ප වප රිඹපත්මකභ කි සව්ප උඳවල්තා
ැ සීභ, ඳසුද්ඳය්ප ව ඳරකති ඳපරනඹ ්පඵුධී යාඹ ව ඉදිපා ටයුතු

iii.

යපඳෘති ඇකම්භ, යපඳෘතිර ව ැඩටවුර ප රයඹ තක්ව ස කි සභ, පිපාැඹට
පවේක් ඳරතිරපබ ද්ල්වල්ාඹ
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12.5.5 ලං ලං ලං ලං ලං ලංආයතස ලංවරගුපසි ලංවශ ලංරපවය ලංඅාවේ ලංූලය ලං  ලංර වියය ලංඅා ය ලං- ලං12) ලං(කුණු ලං100 ලංයි)
i.

ආණ්ඩුවේ මුදල් වයගුරපසි 1 ැනි

පණ්ඩඹ x න ඳපාඡේවයදඹ වැය)

ii.

ආඹතන ාකරවවේ ඳපාඡේවයද VII, IX, XI, XII, XV, XXIII, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII,
XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XLVII, XLVIII ව
යපජය වප ව ොමිු බපවේ පර්ඹ ඳටිඳපටි  සති ඳශමුන පණ්ඩවේ I සිට VI දක්ප
ඳපාඡේවේද

iii.

ලරී රා පවේ මරය ඳපරනඹ : යපජය මුරය ශභනප යාඹට අදපශ ය්ථපභඹ ද්කාද්ධපන, යපජය
මරය ්පඵුධ ඳපර්ලිව්පුතුවේ ඳපරනඹ, ඒ පඵද්ධ අයමුදර ව එහි රිඹප පපාත්මකඹ, ද්ර්ජනවේ
අයමුා වප ද්ර්ජන රභ, යපජය ආදපඹභ, මුදල් ඇභතියඹපවේ ඵරතර වප පර්ඹ බපයඹ,
බපණ්ඩපකපයවේ ඵරතර වප පර්ඹ බපයඹ, වොයුට් ව අකරිභ අකා පපාඹ, ද්කා පකාඳති, ඔහුවේ
ඵරතර වප පර්ඹ බපයඹ, යපජය ද්ඹද්ප මිටු, යපජය යපඳපය මිටු

iv. ගිණු්ප නිරධපපාු, ඳරධපන ගිණු්ප නිරධප සු වප යපජය ආදපඹභ පිළිඵ ගිණු්ප නිරධප සු ඳත්මක කි සභ,
ඔවුුවේ ඵරතර වප පර්ඹබපයඹ.
v.

යපජය ද්ඹද්ප ැරසු්ප කි සභ වප ශභනප යාඹ, ාද්ධපනර අයමුණු වප පර්ඹබපයඹු වඳුනප
කැනීභ, පර්ෂි ආදපඹ්ප වප ඇ්තව්පුතු ැ සීභ වප අු තීයා කැනීභ, අනුභත ද්ඹද්ප
ඇ්තව්පුතුර වන් ්ප කි සභ, වීයවභොා ඳපාඳපටිඹ රිඹපත්මකභ කි සභ, යපජය අාලවේ ව
ාතයප ශභනප යාඹ, ඳපාපය ඇ්තව්පුතු.

vi. යජවේ ඳර්පඳපදන රිඹපඳටිඳපටිඹ :- බපණ්ඩ වප වප ැඩ රඵප කැනීභ, වටුඩර් භණ්ඩර වප
තපක්ා ඇකයු්ප මිටුර ායුතිඹ, ඳත්මකකි ස්ප, ඵරතර වප පර්ඹ බපයඹ, වටුඩර් ඇකම්ව්ප රිඹප
ඳටිඳපටිඹ, ද්වද්ල ආධපය භත රිඹපත්මකභ න යපඳෘතිර ශභනප යාඹ.
12.5.6 ලං ලං ලං ලං ලං ලංජාග්රීසි ලංභපපල වියය ලංඅා ය ලං- ලං13) ලං(කුණු ලං100 ලංයි)
රභ්පඳපදනඹ, ාර්ධනඹ, ැරසු්ප යාඹ ව ශභනප යාඹ ඹන ද්ඹඹුට අදපශ
අවේක් ඹුවේ අධයපඳනි වප ෘත්මකතීඹ,ඉාග්රීසි බපප කුරතපඹ භැනීභ වප ඉාග්රීසි බපප
පිළිඵ ලිඛිත ඳ සක්ාඹක් ඳත්මකනු රැවේ.
12.6

ශ්රී රා ප ඳපාඳපරන වවේ නිරධයඹු වප න වදන පර්ඹක්භතප ඩඉ්ප ද්බපකඹ: අා
1842/2 වප 2013.12.23 දිනැති අතිද්වල කැට් ඳත්රවේ ඳශ යන රද ශ්රී රා ප ඳපාඳපරන වප
ය්ථප ා්රවවේ ‘ඌ’ ඳපාශි්ඨඹ)
වභවතක් වභභ ද්බපකඹ ්පපර්ා වනො ශ ශ්රී රා ප ඳපාඳපරන වවේ නිරධප සු වභභ ද්බපකඹට වඳනී
සිටීභට සුදුසු ්ප රඵයි.
වභභ ද්බපකඹ වප න ද්ඹඹු ඳවත දැක්වේ.
අනු ලං
අා ය
01
02
03
04

වියය
ආර්ථි වප භපජ ප්රතිඳත්මකති ශ්රී රා ප ව වයහි ද්වල
අධපනඹ හිත)
ාර්ධන ඳපාඳපරනඹ පිළිඵ ්රිඹපලිඹ ශ්රී රා ප
ව වයහි ද්වල අධපනඹ හිත)
ශභනප යාඹ වප වතොයතු ස වප ුනිවේදන
තපක්ාඹ බපද්තඹ
ුධපන බපප ප්රවීාතප

පය

වියය ලං
අා ය

ඳැඹ 03 යි

14

ඳැඹ 03 යි

15

ඳැඹ 03 යි

16

ඳැඹ 03 යි

17

12.6.1  ලං ලංආර්ථි  ලං ශප ලං ව පව ලං ප්රතිිත්මකති ලං (ශ්රී ලං ා පල ලං ව වර ව ලං විව ලං අලධපසය ලං ව වතල) ලං (වියය ලං අා ය ලං - ලං
14)(කුණු ලං100)
ශ්රී රා පවේ භ ත පලීන ආර්ථි , භපජ වප වද්ලඳපරන ඉතිවපඹ තුශ ආර්ථි ද්දයප වප භපජ
ද්දයප මරධර්භඹු උඳවඹෝීක යවකන ආර්ථි වප භපජ ප්රතිඳත්මකති ්පඳපදනවඹහිරප ඵරඳපන
 සණු භත ඳදන්ප ව ප්රල්න ඳත්රඹකි.
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ටවන :- වභභ ද්ඹඹ වප අවේක් වඹකු අභ ලවඹු 40%
යුතුඹ.
12.6.2

රකුණු ප්රභපාඹක් රඵප කත

වාලර්ධස ලං ිපාිපසය ලං පිළිා ඳ ලං ්රියපලලිය ලං (ශ්රී ලං ා පල ලං ව වර ව ලං විව ලං අලධපසය ලං ව වතල) (වියය ලං ලං ලං
අා ය ලං15) ලං(කුණු ලං100)
ඳවත වු  සණු පිළිඵ ද්වල අධපනඹක් වඹොමු යමිු ාර්ධන ඳපාඳපරනඹ බපයව
ආඹතන ඒපවේ ්රිඹප ප සත්මකඹ වප අුතර් ්පඵුධතපඹු භත ඳදන්ප ව ප්රල්න ඳත්රවඹකි.
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)

ශ්රී රා පවේ යපජය ඹපුත්රාඹ
ශ්රී රා පවේ යපජය ඹපුත්රාඹ පිළිඵ ආණ්ඩුරභ ය්ථපභඹ ඳසුම භ
ඳශපත්මක බප වප ඳශපත්මක ඳපරන ආඹතන
භවජන ාද්ධපන
යපජය ා්ථප

ටවන :- වභභ ද්ඹඹ වප අවේක් වඹකු අභ ලවඹු 40%
යුතුඹ.
12.6.3

රකුණු ප්රභපාඹක් රඵප කත

ෂ සප රාය ලං වඳශප ලං වතොරතු ස ලං ශප ලං වුනිවනද්ස ලං තපක්ාය ලං භපවිතය ලං (වියය ලං අා ය ලං - ලං 16) ලං
(කුණු ලං100 ලංයි)
ඳවත වු ද්ඹඹ ක්වත්රඹු පිළිඵ අවේක් ඹපවේ දැනුභ ඳ සක්ප ව වයන ශ්රී රා ප
ාර්ධන ඳපාඳපරන ආඹතනඹ ද්සිු ඳත්මකනු රඵන ප්රපවඹෝගි ඳ සක්ාඹකි.
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)

යපජය ආඹතන වප වතොයතු ස වප ුනිවේදන තපක්ාඹ බපද්තවේ ැදකත්මක භ.
දත්මකත ද්ල්වල්ාඹ වප පර්තප ැ සීභ.
දත්මකත මුදපඹ ශභනප යාඹ වප වතොයතු ස ආඳසු රඵප කැනීභ.
යපඳෘති ශභනප යාවේදී වතොයතු ස වප ුනිවේදන තපක්ාඹ බපද්තඹ.
ශභනප යා වතොයතු ස ඳද්ධති ැ සීභ.

ටවන :- වභභ ද්ඹඹ වප අවේක් වඹකු අභ ලවඹු 40%
යුතුඹ.

රකුණු ප්රභපාඹක් රඵප කත

12.6.4 ජාග්රීසි ලංභපප ලංප්රවීසතපල ලං(වියය ලංඅා ය ලං- ලං17) (කුණු ලං100 ලංයි)
Scheme of Evaluation : Written Examination
Content : The following subjects area are suggested for the candidates’ reference.


Communication Skills
The candidate should posses the ability to function effectively in the following
language functions:
-



General Greetings and Introductions
Giving and Getting Information
Advising” Suggesting and Expressing Opinions
Telephone Skills
Interviewing Skills
Expression Skills
Listening and Note Taking Skills

Writing Skills
The Knowledge on the modern formats and styles of writing is tested in this area of
study.
-

Internal Modes of Communication
Formal Correspondence Skills
Writing Descriptions/ Explanation
Grammar
11



Summary Writing Skills
Report Writing Skills
Meeting Minutes/ Agendas/ Invitation

Comprehension Skills
Candidate’s ability to comprehend a printed text infer meaning and verbal/ written
interpretation is expected
-

12.7

Reading and understanding the specific and general meaning of a printed text
Reading and interpretation (verbal/written)
Understanding the cohesion and coherence of a passage

ටවන :- වභභ ද්ඹඹ වප අවේක් වඹකු අභ ලවඹු 40% රකුණු ප්රභපාඹක් රඵප කත
යුතුඹ.
ශ්රී රා ප කා පකා ප ස වවේ නිරධයඹු වප න වදන පර්ඹක්භතප ඩඉ්ප ද්බපකඹ: අා
1670/33 වප 2010.09.10 දිනැති අතිද්වල කැට් ඳත්රවේ ඳශ

යන රද ශ්රී රා ප කා පකා ප ස වප

ය්ථප ා්රවවේ 04 ැනි ඳපාශි්ඨඹ)
වභවතක් වභභ ද්බපකඹ ්පපර්ා වනො ශ ශ්රී රා ප කා පකා ප ස වවේ නිරධප සු වභභ ද්බපකඹට
වඳනී සිටීභට සුදුසු ්ප රඵයි.
වදන

පර්ඹක්භතප

අනු

ද්ඹ

අා ඹ
01.
02.
03.

ඩඉ්ප ද්බපකඹ දවප න ද්ඹඹු ඳවත දැක්වේ.

ශභනප යා කා පකා යාඹ
යපජය මරය

ශභනප යාඹ

ශභනප යාඹ වප ාද්ධපනඹ

පරඹ

ද්ඹ අා ඹ

ඳැඹ 03

18

ඳැඹ 03

19

ඳැඹ 03

20

 ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං12.7.1 ලං ලං ෂ සප රා ලංකා පකා රාය (විය අා  ලං- 18) - ිැය ලං3 ලං  ලංප්ර්ස ලංි්රයකි. ( කුණු ලං ලං100)
ප්රල්න වතෝයප කැනීභට ඉඩ වදනු වනොරැවේ.
ගිණු්ප ප්රතිවඳෝ පිළිඵ ඳපරන නයපඹ, ද්ෘත ව ාෘත, මලි වප යවපපා ප්රල්ත, ්පභත
පිපාැඹ රභ, පර්ඹපර ප්රමිති ව ඇකම්භ ප්රමිති පිළිඵ මරධර්භ වප ඒප වඹොදප කැනීව්ප යවපය
රභ, ප්රමිති ාවලෝධනඹ, ඉවකනු්ප ර ව අභිවප්රයාඹ නිර්ාඹ කි සභ, ද්චරනඹු ව
උඳද්චරනඹු ද්ල්වල්ාඹ කි සභ, ඒපවේ ැදකත්මක භ, ඉදිපාඳත්මක කි සභ ව ද්බපක කි සභ, ඳපරන
කා පකා යාවේ චර්ඹපුත අාකඹු, අඹැඹ වල්තන ්පඳපදනඹ කි සව්ප ා ල්ඳඹ, අඹැඹ
ඳපරනඹ පිළිඵ ඳපාඳපරනඹ, අඹැඹ වල්තන ා්රවඹ, ්ථපය වප නභය අඹැඹ වල්තන, ප්රධපන ව
අතු ස අඹැඹ වල්තන, අඹැඹ වක්ුද්ර, අඹැඹ පිළිවඹර කි සවභහිරප ශභනප යා වබපගිත්මකඹ,
භැදිවත්මකවීභ ව අභිවප්රයාඹ, අඹැඹ පරසීභප ව ප්රධපන අඹැඹ පධ ඹ වඳුනප කැනීභ.
ටවන :- වභභ ද්ඹඹ වප අවේක් වඹකු අභ ලවඹු 40%
යුතුඹ.

රකුණු ප්රභපාඹක් රඵප කත

 ලං ලං ලං ලං ලං ලං12.7.2 ලං ලංරපවය ලංූලය ලං ෂ සප රාය (විය ලංඅා  ලං- ලං19) - ිැය ලං3 ලං  ලංප්ර්ස ලංි්රයකි. ( කුණු ලං100)
ප්රල්න වතෝයප කැනීභට ඉඩ වදනු වනොරැවේ.
 ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලංරවවේ කා පකා ප ලරයපවේ ලං පර්ය ලංභපරය.
යපජය මදල් පිළිඵ ආණ්ඩුරභ ය්ථපභඹ ව නනති යපමු, ආඹතනි
යපජය ා්ථප, ඳශපත්මක ඳපරන ආඹතන, මඳ පය යපඳපයඹ ඹනපදිඹ.

යපමු, භධයභ ආණ්ඩු,
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ඳපර්ලිව්පුතුවේ ඳපරනඹ, භවප බපණ්ඩපකපයවේ පර්ඹඹු, රභ ්පඳපදන අභපතයපාලඹ, ඇ්තව්පුතු
පය බප, ද්කා පකාඳති, යපජය ගිණු්ප පය බප, ඒ පඵද්ධ අයමුදර, ඳපර්ලිව්පුතු ද්සිු
යනු රඵන ඳපරනඹු පිළිඵ කැටලු
මරය චරඹ, රභ්පඳපදන ැඩ ටවු ැ සීභ, අඹැඹ වල්තන ්පඳපදනඹ, අයමුදල් අනුභත කි සභ,
ගිණු්ප තැබීව්ප ටයුතු, පර්තප කි සභ, ඇකයුභ වප ද්කානඹ.
යපඳෘති අකඹනඹ කි සභ, වප මිර කාු ව ාතයපනභඹ දත්මකත බපද්තඹ, වකවී්ප නයපඹ ව
අවේක්ෂිත අකඹ තීයාඹ කි සභ.
පිපාැඹ ප්රතිරපබ ද්ල්වල්ාඹ, ට්ට්ප ශ මුදල් ප්රපවඹ, අබයුතය පරදප අනුඳපති ඹ, යපඳෘති
තත්මකත්මකපඹනඹ, යපඳෘති ්පඳපදනඹ ව අකඹනඹ කි සභ පිළිඵ ආර්ථි මරය වප ශභනප යා
අාල, පර්ථ වර යපඳෘති ඉදිපාඳත්මක කිපාභ.
ැඩ ටවු ්පඳපදනඹ කි සව්ප ශිල්ඳ රභ, ජපර ද්ල්වල්ා රභ බපද්ත කි සභ, ්පඳත්මක ඳැ සභ,
ප්රපවනඹ පිළිඵ කැටලු, ප්රවඹෝජනඹට කැනීභ වවෝ පරඹපවේ ඇ වභු පිපාහීභට ඳත්මක න ත්මක ්ප
ව එව පිපාහීභට ඳත්මක වනොන, එවවත්මක ඹ්ප රක් ඳපද්ඡේචි කි සවභු වවෝ රක් කතවීවභු ඳසු
වවෝ නිල්පර ඵට ඳත්මකන ත්මක ්ප වනුට ත්මක ්ප වඹදීභ, පර්ඹ පධන අඹැඹ වල්තන, මලි
රභ ්ථපඳනඹ ව බපද්තඹ, පර්ඹ පධනඹ භැනීභ, මිණු්ප ර්ක, ඒ
ව ප්රතිභපන වත්මක සභ, මිනු්ප
රභ ව පර්ඹ පධන ද්ල්වල්ාඹ.
ැඩ ටවු අඹැඹ, ැඩ ටවු යුවඹ, පර්ඹු අනු ර්ීක යාඹ, ැඩ ටවු
යපඳෘතීු ව ැඹ ද්ඹඹු, ආර්ථි ව පර්ඹ ඵද්ධ ර්ීක යාඹ.

ටයුතු, ැඹ

මරය ඳපරන රභ, කකී්ප බපයඹ, අබයුතය ඳපරනඹ ව මුදල් වයගුරපසි, අබයුතය ද්කානඹ,
පර්ඹක්භතප ද්කානඹ, ශභනප යා ද්කානඹ, ද්චරයතප ද්ල්වල්ාඹ, ප්රපේධන අඹැඹ
්පඳපදනඹ කි සභ පිළිඵ තීයාඹ, දිගු පලීන රභ ්පඳපදනඹ ව එහි ැදකත්මක භ, පර් ථනඹ කි සභ,
නියදයතප ව සීභපු, අදපන්ප ද්ල්වල්ාඹ, තීයා ෘක්, ්පබපද්ත පධ .
ප්රපේධනඹ වප ඉල්ලුභ, ප්රපේධන පරදපයි ත්මකඹ ව ඉඳයු්ප ඇ්තව්පුතු කි සභ පිළිඵ කැටලු,
යපඳෘති ප්රමුතතපු තත්මකත්මකපඹනඹ කි සව්පදී අද්නිල්චිතතපු වප ඉඩ තැබීභ, පිළිවකවු්ප
නිල්චපඹ ඹු, පර අනුඳපති ඹ කානඹ කි සභ, ශුද්ධ ර්තභපන අකඹ ව ට්ට්ප ශ මුදල් ප්රපවවේ
ප්රතිරපබ, අඹඵදු කැනීව්ප ඵරඳ භ, ආවඹෝජන වප්රෝත්මකවනඹ, යපඳෘති පිපාැඹ ඳපරනඹ ව ඳල්චපත්මක
ද්කානඹ.
වැකිඹප පිළිඵ තීයා - නි්ඳපදන ප්රකීර්ා ඹ, නි්ඳපදනඹ කි සභ වවෝ මිරට කැනීභ, ද් ල්ඳ නි්ඳපදන
රභ, ර්භපුත ලපරප ප දැමීභ පිළිඵ කැටලු, මිර කි සව්ප ප්රතිඳත්මකති ව දපඹ නයපඹ, ඳපපාවබෝගි
ඉල්ලු්ප යටපුවේ ඵරඳ භ, ඉල්ලු්ප නභයතප, අවරද් කි සව්ප උඳපඹ භපර්ක, පර්ඹ පධන ඇකම්ව්ප
ශිල්ඳ රභ, රපබදපඹ ත්මකඹ පිළිඵ නිල්චපඹ ඹු ව අනුඳපත.
පිපාැඹ පසි ද්ල්වල්ාඹ, පය ප්රපේධන ශභනප යාඹ.
යපජය පණිජ යපඳපයර මුදල් ඳපරනඹ, අඹැඹ ්පඳපදනඹ,
අර්ථ ථනඹ ව මුදල් අනුඳපත බපද්තඹ.

ශභනප යා පර්තප කිපාභ, ගිණු්ප

යපජය යපඹුහි මිර නිඹභ කි සභ.
ගිණු්ප ැරැ්භ අුතර්කත

 සණු, යජවේ පර්තප ව යපජය යපඳපය.

ටවන :- වභභ ද්ඹඹ වප අවේක් වඹකු අභ ලවඹු 40%
යුතුඹ.

රකුණු ප්රභපාඹක් රඵප කත

12.7.3 ලං ලං ෂ සප රාය ශප ලංවාවිධපසය ලං(විය ලංඅා  ලං- 20) ිැය ලං3 ලං  ලංප්ර්ස ලංි්රයකි. ( කුණු ලං100)
ප්රල්න වතෝයප කැනීභට ඉඩ වදනු වනොරැවේ.
ශභනප යාඹ ව ාද්ධපන මරධර්භ පිළිඵ අවේක් ඹපවේ අවඵෝධඹ, යපජය අාලවේ කැටලු
ව ප්රල්න ්පඵුධවඹු වභභ මරධර්භ බපද්තඹ වභුභ නවීන ශභනප යා උඳරභ ව ශිල්ඳ
රභ පිළිඵ ඔහුවේ දැනුභ නිර්ාඹ කි සභ පිණි වභභ ද්ඹඹ අරරප ප්රල්න  ් යනු ඇත.

13

ටවන :- වභභ ද්ඹඹ වප අවේක් වඹකු අභ ලවඹු 40%
යුතුඹ.
12.8

ශ්රී රා ප රභ්පඳපදන වවේ නිරධයඹු වප න වදන
1670/32 වප 2010.09.10 දිනැති අතිද්වල කැට් ඳත්රවේ ඳශ

රකුණු ප්රභපාඹක් රඵප කත

පර්ඹක්භතප

ඩඉ්ප ද්බපකඹ: අා

යන රද ශ්රී රා ප රභ්පඳපදන වප

ය්ථප ා්රවවේ „ඈ‟ ැනි ඳපාශි්ඨඹ)
වභවතක් වභභ ද්බපකඹ ්පපර්ා වනො ශ ශ්රී රා ප රභ්පඳපදන වවේ නිරධප සු වභභ ද්බපකඹට
වඳනී සිටීභට සුදුසු ්ප රඵයි.
වදන

12.8.1

අනු
අා
01

පර්ඹක්භතප

ඩඉ්ප ද්බපකඹ ඳවත වු ද්ඹුවකු භුද්ත නු ඇත.

පරඹ
ඳැඹ)
03

ද්ඹඹ
ාර්ධන ැරසු්ප ශිල්ඳ
පර් ආර්ථි

රභ

02

මලි

ද්දයප

03

ර්තභපන ජපතයුතය ආර්ථි වප වද්ලඳපරන අර්ුදද වප ඒපයිු ලරී
රා ප ආර්ථි ඹට සිදුන ඵරඳ භ

ද්ඹ
අා ඹ
21

03

22

03

23

12.8.2 වප ය්ථපවේ වප ඳත්මකවී්ප ලිපිවේ ද්කාද්ධපන ඳපාදි නිඹමිත පර සීභප තුශ වවෝ ඊට වඳය
ද්බපකඹ භත්මක ද්ඹ යුතු අතය, සිඹලුභ ද්ඹඹු වප එ භ පයඹ දී වවෝ වු වු ලවඹු
පය කීඳඹ දී වවෝ වඳනී සිටීභට නිරධපපාවඹකුට අය ඇත.
12.8.3 ප්රල්න ඳත්රවේ ඇති සිඹළුභ ප්රල්න රට පිළිතු ස ැඳම්භ අනිපර්ඹ වේ.

 ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලංවිභපක ලංි  ිප  ය
I.

වාලර්ධස ලංවැසු්ප ලංශිල්ි ලං  ලංර  ලං ද්ඹ අා ඹ - 21) රකුණු 100)
(I)
්වොට් ද්ල්වල්ාඹ SWOT)
(II)
කැටලු ෘක්ඹ
(III) තර් යපමු ද්ල්වල්ාඹ
(IV) පිපාැඹ - ප්රතිරපබ ද්ල්වල්ාඹ
(V) පිලි රදු රභවේදඹ
(VI) ශුද්ධ ර්තභපන අකඹ
(VII) අබයුතය එරදප අනුඳපතඹ
(VIII) ජපඹප මිර වඹොදප කැනීභ

ටවන :- වභභ ද්ඹඹ වප අවේක් වඹකු අභ ලවඹු 40%
II.

රකුණු ප්රභපාඹක් රඵප කත යුතුඹ.

මුලි  ලංවපර්ල ලංආර්ථි  ලංවිද්යපල ද්ඹ අා ඹ - 22) රකුණු 100)
(I)
ජපති ගිණු්ප
(II)
ආර්ථි ර්ධන වේකඹ
(III) භතුලිත ජපති ආදපඹභ
(IV) ගුණිත ඳරතිද්ඳපතඹ
(V) උද්ධභනඹ
(VI) වඳොලී අනුඳපතඹ
(VII) යපජය මරය ඳරතිඳත්මකති පිළිඵ වැඳිුවීභක්
(VIII) මරය ඳරතිඳත්මකති පිළිඵ වැදිුවීභක්
(IX) වශ ච ර

ටවන :- වභභ ද්ඹඹ වප අවේක් වඹකු අභ ලවඹු 40%
III.

රකුණු ප්රභපාඹක් රඵප කත යුතුඹ.

ලර්ත පස ලංවපතයුතර ලංආර්ථි  ලංඅර්බුද් ලංශප ලංඒලපයිු ලංශ්රී ලංා ප ලංආර්ථි ය  ලංසිදුලස ලං ලංා ිෑ  ලං ද්ඹ

අා ඹ - 23) රකුණු 100)
ර්තභපන ජපතයුතය ආර්ථි අර්ුදද වප ඒපයිු ලරි රා ප ආර්ථි ඹට සිදුන ඵරඳ භ ඒ ඒ
අ්ථපවේ ඇතින වරෝ ආර්ථි තත්මකත්මකඹුට පලීන කැශවඳන භපතෘ ප රට අදපශ
පිළිතු ස ැඳම්භට සිදුවේ.)
ටවන :- වභභ ද්ඹඹ වප අවේක් වඹකු අභ ලවඹු 40%

රකුණු ප්රභපාඹක් රඵප කත යුතුඹ.
14

13.

වභභ ද්බපකඹ වප න ද්බපක

අනු ලං
අා ය

01

02

03

04

05

විභපකවේ ලංස

ශ්රී රා ප ඳපාඳපරන
වවේ නිරධයඹු
වප න ඳශමු
පර්ඹක්භතප
ඩඉ්ප ද්බපකඹ

ශ්රී රා ප ඉානේවු ස
වවේ නිරධයඹු
වප න ඳශමු
පර්ඹක්භතප
ඩඉ්ප ද්බපකඹ
ශ්රී රා ප ද්දයපත්මකභ
වවේ නිරධයඹු
වප න ඳශමු
පර්ඹක්භතප
ඩඉ්ප ද්බපකඹ
ශ්රී රා ප ප්තු
ද්දයප වවේ
නිරධයඹු වප න
ඳශමු පර්ඹක්භතප
ඩඉ්ප ද්බපකඹ
ශ්රී රා ප
කා පකා ප ස
වවේ නිරධයඹු
වප න ඳශමුන
පර්ඹක්භතප
ඩඉ්ප ද්බපකඹ
ශ්රීර රා ප රභ්පඳපදන
වවේ නිරධප සු
වප න ඳශමුන
පර්ඹක්භතප
ඩඉ්ප ද්බපකඹ

06

පර ටවන ඳවත ඳපාදි වේ.
විය ලං
අා ය

දිසය

වනපල

01-I

2017.05.20

වඳ. 9.00 - ඳ. 12.00

01-II

2017.05.20

ඳ. 12.30 - ඳ. 3.30

01-III

2017.05.21

වඳ. 9.00 - ඳ. 12.00

02 - I

2017.05.21

ඳ. 12.30 - ඳ. 3.30

ආර්ථි ද්දයප වප
භපජ ද්දයප

03

2017.05.27

වඳ. 9.00 - ඳ. 12.00

යපජය අාලවේ මරය
ශභනප යාඹ වප
ප්ර්පඳපදන ්රිඹපලිඹ

04

2017.05.27

ඳ. 12.30 - ඳ. 3.30

මරය රභ

05 - I

2017.05.28

වඳ. 9.00 - ඳ. 12.00

ඳපාඳපරනඹ

02 - II

2017.05.28

ඳ. 12.30 - ඳ. 3.30

05 - II

2017.06.03

වඳ. 9.00 - ඳ. 12.00

ඳපාඳපරනඹ

02 - III

2017.06.03

ඳ. 12.30 - ඳ. 3.30

මරය රභ

05 - II

2017.06.03

වඳ. 9.00 - ඳ. 12.00

ඳපාඳපරනඹ

02 - III

2017.06.03

ඳ. 12.30 - ඳ. 3.30

06

2017.06.10

වඳ. 9.00 - ඳ. 12.00

07

2017.06.10

ඳ. 12.30 - ඳ. 3.30

02 - IV

2017.06.17

වඳ. 9.00 - ඳ. 12.00

08

2017.06.17

ඳ. 12.30 - ඳ. 3.30

09

2017.06.24

වඳ. 9.00 - ඳ. 12.00

10

2017.06.24

ඳ. 12.30 - ඳ. 3.30

11

2017.06.25

වඳ. 9.00 - ඳ. 12.00

12

2017.06.25

ඳ. 12.30 - ඳ. 3.30

13

2017.07.01

වඳ. 9.00 - ඳ. 12.00

වියය
ආණ්ඩුරභ ය්ථප
නීතිඹ වප ඳපාඳපරන
නීතිඹ
ශ්රී රා පවේ නීති රභ
අඳයපධ නීතිඹ වප
පක්ය නීතිඹ
ඳපාඳපරනඹ

මරය රභ

යජවේ මරය ඳපාඳපටි
නීතිඹ වප
ශභනප යාඹ
ඳපාඳපරනඹ
පර්තප ලිවීභ වප
ශභනප යාඹ වත
වතොයතු ස ඉදිපාඳත්මක කි සභ
රභ්පඳපදන
ා ල්ඳඹු ව ද්කා
ලප්ත්රඹ, රභ්පඳපදන
ආඹතන
ආර්ථි
ද්ල්වල්ාඹ
වප ාතයපනඹ
යපඳෘති ැරසු්ප කි සභ,
්රිඹපත්මකභ
කි සභ, ඳසු
ද්ඳය්ප කි සභ වප ඇකම්භ
ආඹතන වයගුරපසි ව
යපජය අාලවේ මරය රභ
ඉාග්රීසි බපප

15

07

08

09

ශ්රී රා ප ඳපාඳපරන
වවේ නිරධයඹු
වප න වදන
පර්ඹක්භතප
ඩඉ්ප ද්බපකඹ

ශ්රී රා ප
කා පකා ප ස
වවේ නිරධයඹු
වප න වදන
පර්ඹක්භතප
ඩඉ්ප ද්බපකඹ
ශ්රීර රා ප රභ්පඳපදන
වවේ නිරධපයඹු
වප න වදන
පර්ඹක්භතප
ඩඉ්ප ද්බපකඹ

14. ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං14.1
පර්ඹක්භතප
ඳවත ඳපාදි වේ.

ආර්ථි වප භපජ
ප්රතිඳත්මකති ශ්රී රා ප
ව වයහි ද්වල
අධපනඹ හිත)
ාර්ධන
ඳපාඳපරන
පිළිඵ ්රිඹපලිඹ ශ්රී
රා ප ව වයහි ද්වල
අධපනඹ හිත)
ශභනප යාඹ වප
වතොයතු ස
වප
ුනිවේදන තපක්ාඹ
බපද්තඹ

ුධපන
බපප
ප්රවීාතප
ශභනප යා
කා පකා යාඹ
යපජඹ මරය
ශභනප යාඹ
ශභනප යාඹ වප
ාද්ධපනඹ
ාර්ධන ැරසු්ප ශිල්ඳ
රභ
මලි පර් ආර්ථි
ද්දයප
ර්තභපන ජපතයුතය
ආර්ථි වප වද්ලඳපරන
අර්ුදද වප ඒපයිු ශ්රී
රා ප ආර්ථි ඹට න
ඵරඳ භ

14

2017.07.01

වඳ. 9.00 - ඳ. 12.00

15

2017.07.01

ඳ. 12.30 - ඳ. 3.30

16

අඹදු්පඳත්මක ැන අපන දිනට ඳසු
ශ්රී
රා ප
ාර්ධන
ඳපාඳපරන
ආඹතනවේ අධයක් ජනයපල් ද්සිු
ප්රපවඹෝගි ඳ සක්ාඹ ඳත්මකනු රඵන
දිනඹ අඹදු්ප  සු වත දැනු්ප වදනු
රැවේ.

17

2017.07.09

ඳ. 12.30 - ඳ. 3.30

18

2017.07.15

වඳ. 9.00 - ඳ. 12.00

19

2017.07.15

ඳ. 12.30 - ඳ. 3.30

20

2017.07.16

වඳ. 9.00 - ඳ. 12.00

21

2017.07.16

ඳ. 12.30 - ඳ. 3.30

22

2017.07.22

වඳ. 9.00 - ඳ. 12.00

23

2017.07.22

ඳ. 12.30 - ඳ. 3.30

ඩඉ්ප ඳ සක්ාඹට අදපශ ද්ඹඹුවේ භත්මකවීව්ප අලයතපවඹු නිදව් කි සභ

ද්බපකඹ
ශ්රී රා ප ඳපාඳපරන වවේ නීතිඹ
නිරධයඹු වප න ඳශමු
පර්ඹක්භතප
ඩඉ්ප
ද්බපකඹ

ද්ඹ

නිදව්
යනු රැම භට අලය
සුදුසු ්ප
ඵැපා්ටර්යවඹකු,
වශ්ර්ඨපකා යාවේ අකා
නීති යඹකු, ද්ල් ද්දයපර
ප්රතිඳපදන ව ොමිු බප ද්සිු
පිළිකත්මක ද්ල් ද්දයපරඹ නීතිඹ
පිළිඵ උඳපකාධපපාඹකු වීභ

ටවන 1 : අා 1419/3 වප 2005.11.14 දිනැති ශ්රී රා ප ඳපාඳපරන වප ය්ථප ඹටවත්මක 2012.07.01
දින සිට 2013.12.23 දින දක්ප ඵප කුනප රද ශ්රී රා ප ඳපාඳපරන වවේ නිරධප සු වප
ද එභ වප ය්ථපවේ ඳපාදි ඳශමුන පර්ඹක්භතප ඩඉවභහි භපජ ද්දයප වවෝ ආර්ථි
ද්දයප වප රඵප දුු නිදව් කි සභ අදපර වේ.
14.2 ලං ශ්රී රා ප ඳපාඳපරන වප ය්ථපවේ අුතර් පලීන ද්කාද්ධපන 1.5 (ආ) ඳපාදි එභ ය්ථප
ඵරපත්මකභ න දිනට (2012.07.01) වඳය ඳැති ය්ථප ද්කාද්ධපන ඹටවත්මක
පර්ඹක්භතප ඩඉ්ප
ඳ සක්ා භත්මක ද්ඹ යුතු තිබූ නමුත්මක 2014.12.31 දිනට එව භත්මක වීභට අවඳොවවොත්මක න නිරධප සු,
ඳැති ය්ථපට අනු එක් එක්
පර්ඹක්භතප ඩඉ්ප ඳ සක්ාවේ ද්ඹඹුට අනුරූපි න දැනට
්රිඹපත්මකභ ය්ථප ඹටවත්මක ඳැැත්මකවන
පර්ඹක්භතප ඩඉ්ප ඳ සක්ාර ද්ඹඹු භත්මක වීවභු
පර්ඹක්භතප ඩඉභ ්පපර්ා ශ යුතුඹ. අනුරූපි ද්ඹඹු ඳවත වු ගුවහි දැක්වේ.
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අා 1419/3 වප 2005.11.14 දිනැති පර් වප
ය්ථප
නීතිඹ
ඳශමු පර්ඹක්භතප ඩඉ්ප ඳ සක්ාඹ)
ඳපාඳපරනඹ
ඳශමු පර්ඹක්භතප ඩඉ්ප ඳ සක්ාඹ)

අා 1842/2 වප 2013.12.23 දිනැති න වප
ය්ථප
නීතිඹ
ඳශමු පර්ඹක්භතප ඩඉ්ප ඳ සක්ාඹ)
ඳපාඳපරනඹ
ඳශමු පර්ඹක්භතප ඩඉ්ප ඳ සක්ාඹ)

ආර්ථි ද්දයප වවෝ භපජ ද්දයප
ඳශමු පර්ඹක්භතප ඩඉ්ප ඳ සක්ාඹ)
යපජය අාලවේ මරය ශභනප යාඹ
වදන පර්ඹක්භතප ඩඉ්ප ඳ සක්ාඹ)

ආර්ථි ද්දයප වප භපජ ද්දයප
ඳශමු පර්ඹක්භතප ඩඉ්ප ඳ සක්ාඹ)
යපජය අාලවේ මරය ශභනප යාඹ වප ප්ර්පඳපදන
්රිඹපලිඹ
ඳශමු පර්ඹක්භතප ඩඉ්ප ඳ සක්ාඹ)
ුධපන බපප ප්රවීාතප
වදන පර්ඹක්භතප ඩඉ්ප ඳ සක්ාඹ)

ඉාග්රීසි
ඳශමු

පර්ඹක්භතප

ඩඉ්ප ඳ සක්ාඹ)

15.
ප්රතිපර නිකුත්මක කි සභ - වභභ ද්බපකඹට අඹදු්ප ශ / වඳනී සිටි සිඹලු අඹදු්ප  සුවේ ප්රතිපර යපජය
ඳපාඳපරන වප
ශභනප යා අභපතයපාල වේ අඩද්වඹහි ඳශ
යනු රැවේ. ඉවරක්වරොනි
වල්තන වප
ඉවරක්වරොනි ුනිවේදනඹ පිළිඵ ව ජනපකාඳති වල් ්පවේ අා : SP/SB/1/13 වප 2009.10.13 දිනැති
චරවල්තඹ අනු අභපතයපාල වේ අඩද්වේ වු ප්රතිපර ඳශ කි සභ නිරධප සුට ප්රතිපර නිකුත්මක කි සභක් වර
ැරකිඹ යුතුඹ. ව්ප අනු වදඳපර්තව්පුතු ප්රධපනීු අභපතයපාල වේ අඩද්වේ වු ප්රතිපර වල්තනර අදපශ
පිටඳත්මක නිරධප සුවේ වඳෞද්කලි ලිපිවකොනු රට ඇතුශත්මක ශ යුතුඹ. ප්රතිපර නැත මීක්ාඹට අය වදනු
වනොරැවේ.
16.
වභභ ද්බපක නිවේදනඹට ද්කාද්ධපන ශප වනොභැති ය  සාක් පිළිඵ වුද, යපජය ඳපාඳපරන වප
ශභනප යා අභපතයපාල වල් ්පවේ තීයාඹ අපන තීයාඹ ුවුඹ.
17.
වභහි සිාවර, වදභශ වප ඉාග්රීසි බපප භපධයඹුවකු ඳශන නිවේදනඹුහි ඳපඨ අතය කිසිඹ්ප
වනොකැරපීභක් වවෝ අනනුකරතපක් ඳතී න්ප, එැනි ද්වට දී සිාවර භපධය නිවේදනඹ ඵරපත්මකභ වේ.

2017 භපර්තු භ 30 වනි දින
යපජය ඳපාඳපරන වප ශභනප යා අභපතයපාලඹ,
නිදව් චතුයස්රඹ,
ව ොශම 07.

වේ. වේ. යත්මකනසිපා,
වල් ්ප,
යපජය ඳපාඳපරන වප

ශභනප යා අභපතයපාලඹ.
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