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අමාත්ාාංශ ලේකම්වරුන්,  

පළාත්කප්රධාා කම්වරුන්,  

දිස්ත්රික් ලකම්වවරන්,  

 

ශ්රීකකාංවාකපපාපාක කමස්නමි කIකමේණිමේකනිකධාාරී, 

විමේෂකමේණිිඋකස්ස්කරීරීම  

 

කකකකකකකකකඅාංවක 1842/2 හාක 2013.12.23 දි ැතික අති විමේෂකගැ්ට්ක පත්රමි,කප්රවාශ ලේිඋක පත්කවනනුකකැූකශ්රීක කාංවාක පපාපාක ක මස්නාක

නනස්ාාක්ාං්රහමේකමෙන  (II)ක සපම්ඛ මේක2.1 4 නග,තිමි ක්ඳහ,කවිධිවිධාා කඅනුනක 2017.01.01 දි උකවිමේෂකමේණිමේක

අනුමත්කත් තු්ක්ාංඛාමපක පනත් ාක රපනපාපා පක රවනම මක ්ඳහාක සුදුසුවරුකකැූකනිකධාාරී,මග,ක අිදුරුපත්කවැඳම මඋක නාජ්ක

මස්නාකමවොවරෂ,ක්භාමපකඅනුමැතිිකකැබීකඇත්  

 

2. ඒක අනුනක ශ්රීක කාංවාක පපාපාක ක මස්නමේක විමේෂක මේණිමේක 2017.01.01ක දි උක පනත් ාක රපනපාපා පක 16ක ක් ලක රවනම මක ්ඳහාක

අිදුරුපත්කවැඳනාකසුදුසුවරුකත්කනිකධාාපා,කඅත්පා,කමජ්ෂ්ඨතාත්ාකම්ඛ මේකඅනුරවවෙමනළකඅනුනකනිකධාාපා, 32කමෙම කුක්රුමුඛක

පරීක් ලෂණිඋකවැඳම මඋකමමයි,කවඋයුතුකවනනුකකැමේ  

 

3. විමේෂකමේණිිඋකස්ස්කරීරීමක්ඳහාක්රපනාය ිකයුතුකසුදුසුවරු 

කකකකකකකකක 

I. විේනකවිොකකප්රතිපාෙ කමවොවරෂ,ක්භානකවිින,කරවවෙමග කඇතිකවිේනකවිොකිරී,කමහ කසපාධිකප්රො ිකරීරීමරුක

ආිත් ික් ලකනශ ලේමි,ක විේනක විොකකප්රතිපාෙ ක මවොවරෂ,ක්භානක විින,ක ක රවවෙමග කඇතිකආිත් ිරී,ක මහ ක

රවපා මනුක කබ ක නාජ්ක පපාපාක ි ක වළම ාවනණි  නාජ්ක ප්රතිපත්ති ක මා නක ්රුපත්ක වළම ාවනණි ක

ආර්ථිවක විොන ක ්ාංනර්ධා ක ආර්ථිවක විොන ක ්මාජ්ක ්ාංනර්ධා ි ක නීතිි ක මූකක වළම ාවනණි ක නාපිතික

්ැළසුරුවනණික හාක වළම ාවනණි ක මත්ොනතු්ක ත්ාක් ලෂණික ි ක විෂික ක් ලමෂ්ඨතත්රි,මග,ක මහ ක ශ්රීක කාංවාක

පපාපාක කමස්නමේකනිකධාාරී,උකපැනමන කබහුවිධාකවළම ාවනණකවාර්ිකභානිකඉටුකරීරීමකරවණි්කඅනශ ලේකෙැනුමක

හාක කු්කත්ානික කබාක ගැනීමක ්ඳහාක මි ගක ිැයික ක ශ්රීක කාංවාක පපාපාක ක මස්නාක විෂික භානක අමාත්ාාංශ ලේමේක

ම්වරුනනිාමේක නිර්මේශ ලේික මත්ක නාජ්ක මස්නාක මවොවරෂ,ක ්භානක විින,ක අනුමත්ක වනනුක කබ ක මන ත්ක විෂික

ක් ලමෂ්ඨතත්රි,කඅත්පා,කමහ කඅනමකනශ ලේමි,කකක් ලකවිෂිකක් ලමෂ්ඨතත්රිවඋකඅොළනකපේචාත්කසපාධිික් ලකකබාකතිබීම  

 

II. ස්ස්කරීරීමක්ඳහාකඅොළකනිකධාාරී,කසුදුසුවරුකකබ කදි උකමස්නමේකපළමුන ක(I)කමේණිමේකන්නකපහක(05) වක්ක්රීිකක

හාක්තුටුොිවකමස්නාකවාකික් ලක්රුපූර්ණකවනකතිබීමකහාකපළමුක(I)කමේණිිඋකස්ස්කරීරීමම,කපසුකනැටුපාකනර්ධාවක

(05) ක් ලකසපිාමග කතිබීම  

 

III. ස්ස්කම මක්ඳහාකසුදුසුවරුකකබ කදි උකමස්නමේකන්නක (18) කවඋකම ොඅ පක්ක්රීිකමස්නාකවාකික් ලක්රුපූර්ණකවනක

තිබීම  

 

 

https://www.pubad.gov.lk/
mailto:secretary@pubad.gov.lk


IV. අනුමත්කවාර්ි්ාධා කඇගයීරුකපපාපාටිිකඅනුනකස්ස්කරීරීමක්ඳහාකසුදුසුවරුකකබ කදි උකපූර්නා්, කන්නකක(05) 

තුළකනාර්ෂිවකවාර්ික්ාධා ික්තුටුොිවකමහ කඉහළකමට්උමවකපැනතීම  

 

V. ස්ස්කරීරීමක්ඳහාකසුදුසුවරුකකබ කදි උකපූර්නා්, ත්මකකන්නකක(05) තුළක්තුටුොිවකමස්නාකවාකික් ලකතිබීමකහාක

වි ිානුකූකකෙඬුනමවඋකකක් ලකම ොම කතිබීම කක 

 

4. ස්ස්කරීරීමරුකක්රමි 

 

4.1 මස්නාකනනස්ාාමපක13.3ක(ආ)කමේෙිඋකඅනුනකනාජ්කමස්නාකමවොවරෂ,ක්භාමපකඅනුමැතිිකමත්කමජ්ෂ්ඨතාත්ානික

හාකකු්කත්ානික **කමත්කපෙ රුනකස්ස්ම රුකිනදුකවන කබැවි,ක  කනාජ්කමස්නාකමවොවරෂ,ක්භානකවිින,කපත්ක

වනනුකකබ ක්ාමාජිවයි,ක05කමෙම කුමග,ක්ම,විත්ක්රුමුඛකපරීක් ලෂණකමණ්ඩකික් ලකමඟි,කවනනුකකබ ක

්රුමුඛකපරීක් ලෂණිරී,කපසුන,ක්රුමුඛකපරීක් ලෂණමේදීකෙක් ලනනුකකබ කකු්කත්ානිකමත්ක කවිමේෂකමේණිිඋක

පත්කරීරීමක්ඳහාක න කනිර්මේශ ලේි,කඉදිපාපත්කවන කඅත්න,ක ඒක්ඳහාක 2017.01.01ක දි උකපනත් ාකරපනපාපා පක

්ාංඛානකමම,කමෙණයණික් ලක අකඅිදුරුව්න,ක්ාංඛානක් ලක්රුමුඛකපරීක් ලෂණිඋකභාජ් ිකවනනුකකැමේ  

 

4.2 නිකධාාරී,ක්රුමුඛකපරීක් ලෂණමේදීකකබාග, ාකකකුණුකමත්කපෙ රුනකඉහළමකකකුණුකකබාග, ාකනිකධානි,ක

විමේෂක මේණිමේක පනති ක රපනපාපා පනකඋක ස්ස්ක රීරීමක ිනදුක වනනුක කබ ක අත්න,ක 2017.01.01ක දි උක අොළක

මජ්ෂ්ඨතාත්ාකම්ඛ ි කකමකදි උකස්ස්කම මඋකසුදුසුවරුකකැූකනිකධාාරී,කස්ස්කම මඋකමපනකපැනතිකමජ්ෂ්ඨතාත්ාක

අනුරවවෙමනය ,ක්ැවමස්  

 

** ්රුමුඛ පරීක් ලෂණික්ඳහාකඅනුමත්කකකුණුකපටිපාටිිකමරුක්මඟකඅමුණාකඇත්   

 

5. 2017.01.01 දි උකපනත් ාකරපනපාපා පක්ඳහාක ස්ස්ම රුකවනනුකකබ කබැවි,කකදි උකසුදුසුවරුකකබ කනිකධාාපා,කත්මාක

විින,ක ක මරුක ්මඟක න කආවිතිිඋක අනුනක ක ්රුපූර්ණකවන ක කෙක අිදුරුපත්ක අමාත්ාාංශ ලේක ම්වරුන්, ක ප්රධාා ක ම්වරුන්, ක

දිස්ත්රික් ලකම්වවරන්,,කමෙපාර්ත්මරු,තුකප්රධාානී,කමඟි,කමාකමනත් 2017.09.15 දි උකමපනකකැමබ කමස්කකවිිකයුතුි කකදි උකපසුනක

කන කඅිදුරුපත්කරීිනදුකමේතුනක් ලකමත්කභානගනුකම ොකබ කඅත්නක්මෙොස්නකහාකඅ්රුපූර්ණනකකන කඅිදුරුපත්කප්රතික් ලමෂ්ඨතපකවනනුක

කැමේ  

 

6. ඉහත්ක ්ඳහ,ක මූය වක සුදුසුවරුක්රපනාක ඇත් රුක පමණක් ල,ක අිදුරුපත්ක ඉදිපාපත්කරීරීමඋකවඋයුතුකවන ක මක්ක අොළක

නිකධාාරී,කෙැනුනත්කවන කමම,කෙ,නාකිනටි කඅත්න,කෙැ උකවිශ්රාමකමග කිනටිමේකවුනෙ,කඉහත්කපපාදිකස්ස්ම මකකැබීමඋකසුදුසුවරුක

කබ කදි කමත්ක් ලකමහ කකදි උකපසුකදි ික් ලකමත්ක් ලකමස්නමේකමිදීකිනටික්හකස්ස්කම මඋකඉහත්ක03කමේෙමේක්ඳහ,කසුදුසුවරුක්රපනාක

ඇති කමපනකස්ස්කම රුකඅනස්ාාමපදීක්රුමුඛකපරීක් ලෂණිඋකමපනීකිනඋක මුත්කස්ස්කම රුකම ොකෙකමහ කඉ්ලුරුකරීරීමඋකම ොහැරීක අක

නිකධාාරී,කහඋකමමමකස්ස්කම රුක්ඳහාකඉ්ලුරුකවළකහැරීි   

 

7. මරුක්රුබ,ධාමි,කඅොළකනිකධාාරී,කෙැනුනත්කවන,ම,ක රුකමැ වි  

 

      
  

 මේ මේ කනත් ිනපා 

 ම්වරු 

නාජ්කපපාපාක  හාකවළම ාවනණකඅමාත්ාාංශ ලේි 

 

 

 



 

ශ්රී ලංර  ා ඳරිඳාරන ලංසේසේ ලංනිරධාරීන් ලංවිසලේ ලංසරේණියටඹඋ ලංසක ලංරීරීභ ලංවා ලංන ලංමුඛ ප ලංඳරී්ණසේ ලංරකුණු ලංඳටිඳාටිඹ 

 

සයෙකාවාඹ  ලං ලං ලං ලං(සඳරිභ ලංරකුණු ලං ලං60) 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          

ශ්රී ලංර  ා ලංඳරිඳාරන ලංසේසේ ලං ලංක්රීඹ අවුරුදු ලං18 ලං  ලංසේා ලං ාරඹ ලංවා ලංI සරේණියටසේ ලංය ලං05  ලංක්රීඹ ලංවා ලංතුටුදාඹ  ලංසේා ලං

 ාරඹ ලංමුපූර්ණ ලංරීරීසභන් ලං ලංඳසු ලංඑශසමන ලංෑභ ලංය් ලංවාභ ලංඑ් ලංය උ ලංරකුණු ලං10 ලංඵැගින් ලංද ලං, ලංභා ලං06 ලං උ ලංසනොඅඩු ලං

 ාරඹ උ ලංරකුණු ලං05 ලංඵැගින්ද ලං, ලංභා ලං03 ලං උ ලංසනොඅඩු ලං ාරඹ උ ලංරකුණු ලං2.5 ලංඵැගින්ද ලංරකුණු ලංරඵා ලංසදනු ලංරැසේ. ලං ලං ලං 

 

 

කුරවාඹ       ලං ලං     ලං ලං(සඳරිභ ලංරකුණු ලං40) 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          

 

I. නෙවාඹන් ලංවා ලංනස ්පඳාදනඹන් ලං Innovativeness and Creativity) 

ආඹවනසේ ලංගුණා්පභ බාඹ ලංවා ලංපරදායිවාඹ ලංඉවශ නැ වීභ ලංවා ලංඅඹදුමු රු ලංවිසින් ලංාර්ථ  ලංක්රිඹා්පභ  ලං

 යන ලංරද, ලංඑ් ලං ාර්ඹඹ් ලංවා ලංරකුණු ලං2.5 ලංඵැගින් ලං ාර්ඹඹන් ලං04 ලං් ලංවා ලංසඳරිභ ලංරකුණු ලං10 ලං් ලංරඵා ලංසදනු ලං

රැසේ.        ලං ලං    ලංරකුණු ලං10 

      

   

  උවන ලං- ලං  අ) අඹදුමු රුන්සේ ලංඳසුගිඹ ලංය ලං05 ලං  ලං ාර්ඹ ලංාධන ලංාර්වා ලංඳදනමු ලං ය ලංසෙන ලංස්ව ලං

 ාර්ඹඹන් ලංවඳුනාෙනු ලංරඵයි. ලං  

    ආ) අඹදුමු රුන් ලංවිසින් ලංඑභ ලං ාර්ඹඹන් ලං ලංාර්ථ  ලංනිභ ලං යන ලංරද ලංඵඋ ලංවවවුරු ලංස සයන ලං

ප්රදානඹන්, ලංප්රල ා ලංසව  ලංවති ඳත්ර ලංමුඛ ප ලංඳරී්ණසේදී ලංඉදිරිඳ්ප ලං ශසවෝප ලංස්ව ලං ාර්ඹඹන් ලං

නාථ ලංරීරීභඋ ලංඒාද ලංඉවල් ලං යෙනු ලංරැසේ.  

 

II. ඉදිරිඳ්ප ලංරීරීභ ලං Power Point Presentation)       ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලංරකුණු ලං25 

 

ස්ව ලංI හි ලංවන් ලං ාර්ඹඹ් ලංමුඵන්ධසඹන් ලංඳරිෙණ ඹ ලංආරසඹන් ලං Power Point) සිදු ලං යනු ලංරඵනු ලංවිනාඩි ලං

10 ලං  ලංඉදිරිඳ්ප ලංරීරීභ. 

i. අයඛ ණු ලංවා ලංදැ්භ ලං Objectives and Vision)     රකුණු ලං05 

ii. අදාශ්පඹ ලං Relevancy)       රකුණු ලං05 

iii. නිර්භාණශීලී ලංඵ (Creativity)      රකුණු ලං05 



iv.  ාර ලං ශභනා යණඹ (Time Management)     රකුණු ලං05 

v. සන්ප ලංබාා ලංප්රවීණවාඹ (Proficiency in any other Language)  රකුණු ලං05 

 

උවන: ලං - ලං අ) ලං ඉවව ලං  V) ලං නිර්ණාඹ ඹ ලං ඹඋස්ප ලං රකුණු ලංරඵා ලං ෙව ලං වැ්ස් ලං අඹදුමු රු ලං ශ්රී ලං ර  ා ලං ඳරිඳාරන ලං

සේඹඋ ලංඵා ලංෙනු ලංරැබූ ලංබාාඋ අනෙ ලංව ලංයායෙ ලංබාා ලං  ලංන්ධාන ලංබාා ලංභිනන් ලං ලංසභභ ලංඉදිරිඳ්ප ලං

රීරීභ ලංසිදු ලං යනු ලංරඵන්සන් ලංනමු ලංඳභණියට. 

 ආ) ලංසභභ ලංඉදිරිඳ්ප ලංරීරීසභන් ලංඳසු ලංමුඛ ප ලංඳරී්ණ ලංභණ්ඩරඹ ලංවිසින් ලංවිනාඩි ලං05 ලං  ලං ාරඹ් ලං 

 අඹදුමු රුසෙන් ලංප්රලකන ලංඅනු ලංරැසේ. 

 

ඇ) ලංඉදිරිඳ්ප ලංරීරීභඋ ලංඅදාශ ලං දෘඩ ලං පිඋඳව ලංමුඛ ප ලංඳරී්ණ ලංභණ්ඩරඋ ලංඑභ ලං අකථාසේදී ලංඉදිරිඳ්ප ලං

 ශ ලං යුතුඹ. ලං අභවය ලං ලසඹන් ලං ඉ ග්රීසි ලං භාධෙසඹන් ලං  න ලං රද ලං ඉදිරිඳ්ප ලංරීරීසමු ලං දෘඩ ලං පිඋඳව්ද ලං

සභභ ලංඅකථාසේදී ලංඉදිරිඳ්ප ලංරීරීභ ලංඅනිාර්ඹඹ ලංසේ. 

 

III. මුඛ ප ලංඳරී්ණසේදී ලංද්න ලංකුරවාඹ ලං       ලං ලංරකුණු ලං05 

ඉවව ලංඉදිරිඳ්ප ලංරීරීසභන් ලංඳසු ලංමුඛ ප ලංඳරී්ණ ලංභණ්ඩරඹ ලංඉදිරිඳ්ප ලං යනු ලංරඵන ලංෙැඋළුරඋ ලංඅදාශ ලංඳවව ලං

 රුණු ලංඹඋස්ප ලංඅඹදුමු රුන්උ ලංසඳරිභ ලංරකුණු ලං05 ලං් ලංප්රදානඹ ලං යනු ලංරැසේ. 

 

i. නාඹ ්පඹ ලං Leadership)       ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලංරකුණු ලං01 

ii. න්නිසේදන ලංකුරවාඹන් ලං Communication Skills)       ලං ලං ලංරකුණු ලං01 

iii. ආ්පභ ලංවිලකාඹ ලං Confidence)          ලං ලං ලංරකුණු ලං01 

iv. තීයණ ලංෙැනීසමු ලංවැරීඹා ලංව ලංවිච්ණශීලි ලංඵ ලං Analytical Thinking)      ලං ලං ලංරකුණු ලං01 

v.  ලං ලං ලං ලංෘ්පතීඹ ලංආචායශීලීබාඹ ලං Professional Courtesy) 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 ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං  ලං    ලං ලං ලංරකුණු ලං01 
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ශ්රී ලංකා  ලංඳපාඳකන ලං ලංස ේවසෙහි ලංI සරේණිසේ ලංනිකධරීන් 

විස ේෂ ලංසරේණිෙඋ ලංඋ   ලංරීරීභ ලං   ලංදෙදුපඳත 

 

       ර්ෙලීෙ ලංප්රසෙජනනෙ ලංිණණි ි 

     දෙදුපඳත් ලංදා ෙ 

 

(ද) ලංස ොඋ  ලං- ලංනිකධපාෙ ලංවිසින් ලං පපූර්ණ ලං ළ ලංයුතුෙ. 

1. නභ ලං- ලං……………………………………………………………………………………………… 

 1.1  පපූර්ණ ලංනභ ලං:…………………………………………………………. සභෙ/මිෙ/භෙ 

 1.2 ඳත්වීප ලංලිිණසෙහි ලං  න් ලංනභ ලං: ලං………………………………………………………….. 

2. නති  ලං ඳුනුපඳත් ලංදා ෙ ලං:………………………………………………………………………… 

3. උඳන් ලංදිනෙ ලං:……………………………………………………………………………………… 

4. සඳෞද්ගලි  ලංලිිණනෙ ලං:……………………………………………………………………………… 

5. දුර ථන ලංදා ෙ ලං- ලං ලං ලං5.1 ලං ලං ලංනිව  ලං: ලං    5.2 ලං ලං ලංනාගභ ලං: ලං 

6. 6.1 ලං ලං ලංතනතුර ලං:…………………………………………………………………………………….. 

 (දනඋ ලංදරණ ලං/ ලංදනඋ ලංවිරමි  ලංනප ලංවිරභ ලංෙන ලංදව ථ ලංසේදී ලංදර) 

 6.2 ලං ලං ලංදනඋ ලංවිරමි  ලංනප ලංවිරභ ලංගත් ලංදිනෙ ලං: 

7. දභතා ෙ ලං/ ලංසදඳර්තසපන්තුව ලං: ලං………………………………………………………………… 

8.  ර්ෙලීෙ ලංලිිණනෙ ලං:………………………………………………………………………………. 

9. 9.1 ලං ලං ලං ර්ෙලීෙ ලංදුර ථන ලංදා ෙ ලං:………………………………………………………………… 

9.2 ලං ලං ලං ර්ෙලීෙ ලංෆක්  ලංදා ෙ ලං:…………………………………………………………………… 

10. ඳත්වීප ලං/ ලංඋ  වීප ලංදින ලං- ලං 

 10.1 ලං ලං ලංශ්රී ලංකා.ඳ.ස ේ. ලංII/II සරේණිෙඋ ලං(III ඳන්තිෙඋ) ලංඳත් ලංවීප ලංදිනෙ ලං:……………………………… 

 10.2 ලං ලං ලංශ්රී ලංකා.ඳ.ස ේ. ලංII/I සරේණිෙඋ ලං(II ඳන්තිෙඋ) ලංඋ   ලංවීප ලංදිනෙ ලං ලං ලං:……………………………… 

 10.3 ලං ලං ලංශ්රී ලංකා.ඳ.ස ේ.I සරේණිෙඋ ලං(I ඳන්තිෙඋ) ලංඋ   ලංවීප ලංදිනෙ ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං: ලං………………………………. 

( ලංI ලංසරේණිෙඋ ලං/ ලංI ඳන්තිෙඋ ලංඋ  වීප ලංලිිණසේ ලං  ති  ලං ළ ලංිණඋඳත ලං10.3 ලංව සෙන් ලංදා  ලං ර ලංඇමිණිෙ ලං

යුතුෙ.) 

 

 

 

 

 

S 

F 



 

 2 

11. I ලංසරේණිෙඋ ලංඋ   ලංවීසභන් ලංඳසු ලංස ේවසේ ලංසනොසිටි ලං ක ලංසීභවන් ලං   ලංවිනෙනුකක ලංදඩුවප ලංකබීභ ලංභත ලං

ස ේව ලං කෙ ලංදඩුවීප ලං- ලං 

11.1 ලං ලං ලංනිවඩු ලංකඵ ලංගනීභ ලංභත ලංස ේව ලං කෙ ලංදඩුවීභ ලං(දදළ ලංසේ ලංනප ලංඳභණක් ලං පපූර්ණ ලං රන්න)  

දනු ලං

දා ෙ 

නිවඩු ලංදනුභතිෙ ලං   ලංදදළ ලං

ස ොන්සද්සි 

 ක ලංසීභව 

 

ස ේව ලං කෙ ලංදඩුවන ලං

දින ලංගණන 

සිඋ දක්

ව 

දවු: භ  දින 

i ආෙතන ලං ාග්ර සේ ‹ V:2.5.4      

ii ආෙතන ලං ාග්ර සේ ‹ XII:16      

iii  ළභන රණ ලංස ේව ලංචක්රසඛ  ලං

දා  10 

     

iv  ළභන රණ ලංස ේව ලංචක්රසඛ  ලං

දා  33 

     

v ආෙතන ලං ාග්ර සේXII:36      

vi සවනත් ලංවටුප් ලංරහිත ලංනිවඩු      

ස ේව ලං කෙ ලංදඩුවන ලං පපූර්ණ ලංදින ලංගණන    

(නිවඩු ලංදනුභත ලං ළ ලංලිිණ ලංවක ලං  ති  ලං ළ ලංිණඋඳත් ලං11.1.i, 11.1.ii, 11.1.iii ආදී ලංව සෙන් ලං

 රුණඋ ලංදළව ලංදා  ලං ර ලංඇමිණිෙ ලංයුතුෙ.) 

11.2 විනෙ ලං රුණු ලංභත ලංස ේව ලං කෙ ලංදඩු ලංවීභ ලං(දදළ ලංසේ ලංනප ලංඳභණක් ලං පපූර්ණ ලං රන්න)  

විනෙ ලංතීරණෙ සචජදන ලංඳත්රෙ ලං

දනුව ලංවරද ලංසිදුව ලං

 ක ලංසීභව 

 

ස ේව ලං කෙ ලංදඩුවන ලංදින ලං

ගණන 

දවු: භ  දින 

I ලංවටුප් ලංවර්ධ  ලං.........ක් ලංවිකපබනෙ ලං

රීරීභ 

    

Ii ලංසවනත්     

ස ේව ලං කෙ ලංදඩුවන ලං පපූර්ණ ලංදින ලංගණන    

 

(විනෙ ලංතීරණ ලංවක ලං  ති  ලං ළ ලංිණඋඳත් ලං11.2.i, 11.2.ii ලංආදී ලංව සෙන් ලං රුණඋ ලංදදළව ලංදා  ලං

 ර ලංඇමිණිෙ ලංයුතුෙ.) 

 

11.3 11.1 ලං  ලං11.2 ලංහි ලංමුළු ලංඑ තුව ලං: ලංදවු. ලං............ ලංභ  ලං.......... ලංදින ලං.............. 

11.4 I සරේණිෙඋ ලං ඳත්ව ලං දිසනන් ලං ඉදිපාෙඋ ලං ඉ ත ලං 11.3 ලං හි ලං  ක ලං සීභව ලං ඉවත් ලං  ක ලං විඋ ලං දිනෙ ලං : ලං

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

12. පූර්ව න්න ලංඳ  ලංව ර ලංතුළ ලංවටුප් ලංවර්ධ  ලංකඵ ලංතිබීභ. 

12.1 උ   ලං වීභඋ ලං සුදුසු ප ලං කඵන ලං දිනඋ ලං පූර්ව න්න ලං ව ර ලං 05 ලං තුළ ලං සිෙළු ලං වටුප් ලං වර්ධ ** ලං

උඳෙසගන ලංතිසේ ලං/ ලංනත.* 

(ආෙතන ලං ාග්ර සේ ලංXII:16:9, XII:16:10    ලංXII:36:1:4(i)   ලං (ii) ෙඋසත් ලංකඵ ලංඇති ලං

වටුප් ලංවර්ධ  ලංඋ   ලංවීප ලං   ලංිණළිගනු ලංසනොකසේ.) 

  *(දදළ ලංසනොවන ලංවචනෙ ලං ඳ ලං පාන්න) 
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12.2 උ   ලං වීභඋ ලංසුදුසු ප ලංකඵන ලංදිනඋ ලංපූර්ව න්න ලංව ර ලං05 ලංතුළ ලංවටුප් ලංවර්ධ  ලංකඵ ලංසනොභති ලං

නප ලංවටුප් ලංවර්ධ  ලං05 ලංකඵන ලංදින ලංසතක් ලංඋ   ලංවීභඋ ලංසුදුසු ප ලංකඵන ලංදිනෙ ලංනවත ලංගණනෙ ලං

 ළ ලංයුතුෙ. ලංඒ ලංදනුව ලංසුදුසු ප ලංකඵන ලංදිනෙ** ලං: ලං..................... 

**(වටුප් ලං වර්ධ  ලංඳත්රි  ලං ඳස ේ(05) ලං   ති  ලං ළ ලං ිණඋඳත් ලං 12.1 ලං සිඋ ලං 12.5 ලං දක්ව ලං දා  ලං ර ලං

දමුණන්න) 

 

13. ලං පූර්ව න්න ලංව ර ලං05 ලංතුළ ලංවිනෙනුකක ලංදඬුවභ උ ලංබනනෙ ලංවී ලංසනොතිබීභ. 

13.1 සගොනුව ලං දනුව, ලං උ   ලං වීභඋ ලං සුදුසු ප ලං කඵන ලං දිනඋ ලං පූර්ව න්න ලං ව ර ලං 05තුළ ලං රීසිඳු ලං විනෙ ලං

දඬුවභ උ ලංකක් ලංවී ලංසනොභත. ලං(සදඳර්තසපන්තු ලංප්රධනිෙ ලංවිසින් ලංසප ලංඵව ලංලිිතත ලංප්ර  ෙරීන් ලං

  ති  ලං ළ ලංයුතුෙ ලං- ලංඉඛලුපඳසතහි ලං“ආ” ලංස ොඋ  ලංෙඋසත්) 

13.2 ලං 13.1 ලං හි ලං   න් ලං කසීභව ලං තුක ලං විනෙ ලං දඬුවභ උ ලංකක්ව ලංඇති ලං දතර ලං 11.2 ලං ෙඋසත් ලං රුණු ලං

  න් ලං  ර ලං ඇත්නප ලං    ලං ඒ ලං දනුව ලං උ   ලං වීප ලං දිනෙ ලං  ාස ජධනෙ ලං සේ ලං නප ලං එභ ලං දිනෙ ලං : ලං

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

13.3 උ   ලංවීභඋ ලංසුදුසු ප ලංකඵන ලංදිනෙ ලං12.2 ලං  ලං13.2 ලංදනුව ලං ාස ජධනෙ ලංසේ ලංනප ලංනව ලං ාස ජධිත ලං

දිනෙ ලං: ලං............................ 

 

14. පූර්ව න්න ලංඳ  ලංව ර ලංතුක ලංවර්ෂි  ලං ර්ෙ ලං ධන ලංඇගයුභ ලංදනුව ලංවඩ ලං සිරීභ ලංෙ ඳත් ලංඵව ලංිණලිබිඹු ලංවීභ 

 ඉ ත ලං 12 ලංස ජ ලං 13 ලං දනුව ලංසුදුසු ප ලංකඵන ලං දිනඋ ලංදදක ලංවර්ෂෙඋ ලං පූර්ව න්න ලංවර්ෂ ලං 05 ලංඳ ත ලංවගුසවහි ලං

ඳකමු ලංතීරුසේ ලං උ න් ලං ක ලංයුතුෙ. ලංදදක ලං ර්ෙ ලං ධන ලංවර්ත ලං 05 ලංහි ලං  ති  ලං ක ලංිණඋඳත් ලංඇමිණිෙ ලං

යුතුෙ. ලං ර්ෙ ලං ධන ලංවර්තසේ ලංදව න ලංඇගයුසභහි ලංවි ඛඳ ලංනිර්සද්  ලංඑ  උ ලංවඩ ලං දක්ව ලංඇති ලං   ලං

දදළ ලංනිකධපාෙසේ ලංදත් න ලං  ලංනික ලංමුද්රව ලංතඵ ලංසනොභති ලංවර්ත ලංිණළිගනු ලංසනොකසේ. 

වර්ෂෙ දව න ලංඇගයුභ 

විශිෂඨි ලං/ ලං භන ලංප්රභණෙඋ ලංවඩ ලංඉ ළි ලං/ ලං තුටුදෙ ි ලං/ ලං

ද තුටුදෙ ි 

දදළ ලං

නිකධපාෙ ලං

දත් න් ලං

තඵ ලංඇත ලං/ ලං

නත 

   

   

   

   

   

 එක් ලංඑක් ලංවර්ෂසේ ලං ර්ෙ ලං ධන ලංවර්තව ලංදනුව ලං ්භ ලංසප්ළිෙක් ලං  ලංතීරුවක්භ ලං පපූර්ණ ලං ළ ලංයුතුෙ. 
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15. ස ේව ලංවව ථසේ ලං14 ලං(ඈ) ලංසුදුසු භ ලං පපූර්ණ ලං ර ලංතිබීභ 

  

15.1 

දනු ලංදා ෙ 

15.2 ලං 

ඳ චත් ලං

උඳධිසේ ලං

නභ 

15.3 

විෂෙ ලං

ක්සෂේත්රෙ 

15.4 

එභ ලං

උඳධිෙ ලං

ිණපානභන ලං

කද ලංවි ව ලං

විදකෙ 

15.5 

එභ ලංවි ව ලංවිදකෙ, ලං

වි ව ලංවිදකෙක් ලං

ව සෙන් ලංවි ව ලං

විදක ලංප්රතිඳදන ලං

ස ොමිෂන් ලං බව ලං

ිණළිසගන ලංතිසේද ලං

ෙන ලංවග 

15.6 

උඳධි ලං

 ක ලං

සීභව ලං

(ආරපබ

  ලං  ලං

දව න ලං

දිනෙ) 
 

15.7 

උඳධිෙ ලං

වකාගු ලං

දිනෙ 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

 

 (15.1 ලං ව සෙන් ලං දා  ලං සෙොද ලං උඳධි ලං   ති ෙ ලං    ලං වි තරත්භ  ලං ප්රතිපක ලං  උ සනහි ලං   ති  ලං  ළ ලං

ිණඋඳත් ලංඇමිණිෙ ලංයුතුෙ.) 

 

16. උ   ලං වීභඋ ලං සුදුසු ප ලං කඵන ලං දිනඋ ලං ස ේවසේ ලං ව ර ලං ද දඋ ලං (18) ලං  උ ලං සනොදඩු ලං  ක්රීෙ ලං ස ේව ලං  කෙක් ලං

 පපූර්ණ ලං ර ලංඇත. ලං/ ලංනත.* 

 

ඉ ත ලංදා  ලං01 ලංසිඋ ලං16 ලංසතක් ලංනිරවද ලං  ලං පපූර්ණ ලංසතොරතුරු ලං හිත ලංඉඛලුපඳත ලං   ලංදමුණ ලංඑවන ලංසක  ලං  න් ලං

 ර ලං ඇති ලං සිෙළු ලං සඛ න ලං වක ලං   ති  ලං ළ ලං ිණඋඳත් ලං  රුණඋ ලං දදළ ලං දා ෙ ලං එක් ලං එක් ලං සඛ නසේ ලං දකුණු ලං ඉ ළ ලං

ස ළවසරහි ලං උ න් ලං ර ලංදා  ලංිණළිසවලින් ලංදමුණ ලංසගොනුවක් ලංව සෙන් ලං    ලං ර, ලංසප ලං භඟ ලංඉදිපාඳත් ලං රමි. 

 

දිනෙ ලං: ලං............................    ............................................ 

       ඉඛලුප රුසේ ලංදත් න  

       තනතුරු ලංනභෙ ලං   ලංනික ලංමුද්රව 
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(ආ) ලංස ොඋ  ලං- ලංසදඳර්තසපන්තු ලංප්රධනිෙ ලංවිසින් ලං පපූර්ණ ලං ළ ලංයුතුෙ. 

 

සඛ ප, 

රන ලංඳපාඳකන ලං  ලං ළභන රණ ලංදභතා ෙ ලං/ ලංදදළ ලංදභතා ෙ 

 

1. නිකධපාෙ ලංඉ ත ලං  න් ලං ර ලංඇති ලංසිෙළු ලං රුණු ලංනිවරදිෙ. 

2. දා  ලං11,12 ලං  ලං13 ලංඋ ලංදළ ලං රුණු ලංසගොනුව ලංදනුව ලං   ලංඵකන ලංකදී. ලං  න් ලං ර ලංඇති ලං රුණු ලංනිවරදි ලං

ඵවද ලංසිෙළු ලංසතොරතුරු ලං පපූර්ණව ලංඉදිපාඳත් ලං ර ලංඇති ලංඵවද ලංදළ ලංසිෙළු ලංසඛ න ලංවක ලං  ති  ලං ළ ලංිණඋඳත් ලං

දමුණ ලංඉදිපාඳත් ලං ර ලංඇතිඵවද ලං  ති  ලං රමි. 

3. නිකධපාෙඋ ලංඑසරහිව ලංවිනෙ ලං උයුතු ලංආරපබ ලංරීරීභඋ ලං උයුතු ලං රමින් ලංස ජ ලංවිනෙ ලංඳරීක්ෂණ ලංසිදු ලංසවමින් ලං

ඳවතිි ලං/ ලංසනොඳවතිි ලං* 

 

3.1 ඉ ත ලංිණළිතුර ලං“ඳවතිි” ලංනප ලංවරද ලං ළ ලංදිනෙ ලං: 

3.2 විනෙ ලංඵකධපාෙ ලංවිසින් ලංසචජදන ලංඳත්රෙ ලංනිකුත් ලං ළ ලංදිනෙ ලං: 

 

4. ........................................ ලං භ ත ලං / ලං භ ත්මිෙ ලං / ලං සභනවිෙ ලං ස ජ ලං රන පා ලං / ලං ඳමිණීභ ලං / ලං  සිරීභ ලං

 තුටුදෙ ෙ. ලං ඔහුසේ ලං / ලංඇෙසේ ලං ර්ෙ ධනෙ, ලංනෙ ත්වෙ, ලං  රීෙව ලං  ලං ඊළඟ ලංඋ   ලං වීභඋ ලං දළව ලං

තනතුරු ලං  ලං වගකීප ලං දරීසප ලං  රීෙව ලං  ක  ලං ඵලීමි. ලං ඔහු ලං / ලංඇෙ ලං ශ්රී ලං කා  ලං ඳපාඳකන ලං ස ේවසේ ලං විස ේෂ ලං

සරේණිෙඋ ලංඋ   ලංරීරීභ ලංනිර්සද්  ලං රමි ලං/ ලංසනො රමි.* 

5. නිවරදිව, ලං දනනව ලං  පපූර්ණ ලං ක ලං දෙදුපඳතද, ලං එක් ලං එක් ලං රුණඋ ලං දදළ ලං දා ෙ ලං  උ න් ලං රමින් ලං දා  ලං

ිණළිසවළින් ලංදදළ ලංසඛ න ලංවක ලං  ති  ලං ළ ලංිණඋඳත් ලංද ලංදමුණ ලං    ලං රන ලංකද ලංසගොනුව ලංසප ලං භඟ ලංඑවමි. 

 

 

දිනෙ ලං: ලං.................................   .............................................. 

සදඳර්තසපන්තු ලං/ ලංආෙතන ලංප්රධනිෙසේ 

දත් න, ලංතනතුරු ලංනභෙ 

   ලංනික ලංමුද්රව 

 

 උ න ලං: ලංසනොගළසඳන ලංවචන ලං ඳ පාන්න. 

 

(ඇ) ලංස ොඋ  ලං- ලංදදළ ලංදභතා සේ ලංසඛ ප ලංවිසින් ලං පපූර්ණ ලං ළ ලංයුතුෙ. 

 

සඛ ප, 

රන ලංඳපාඳකන ලං  ලං ළභන රණ ලංදභතා ෙ. 

 

1. ශ්රී ලං කා  ලං ඳපාඳකන ලං ස ේවසේ ලං I සරේණිසේ ලං ................................................. ලං භ ත ලං / ලං භ ත්මිෙ ලං / ලං

සභනවිෙ ලං සේ ලං රන පා ලං   ලං  සිරීභ ලං ිණළිඵව ලං සදඳර්තසපන්තු/ ලං ආෙතන ලං ප්රධනිෙසේ ලං නිර්සද්  ලං  භඟ ලං

එ ඟ ලංසවමි ලං/ ලංඑ ඟ ලංසනොසවමි.* 

 

2.  ලංනිකධපාෙසේ ලංරන පා ලං/ ලං සිරීභ ලං/ ලංවිස ේෂ ලංකු කත ලං  ලං ර්ෙ ලං ධනෙ ලංඇගයීභඋ ලංකක් ලං සළමි. 

 ............................................................. ලං භ ත ලං / ලං භ ත්මිෙ ලං / ලං සභනවිෙ ලං 2017.01.01 ලං දිනඋ ලංශ්රී ලං

කා  ලංඳපාඳකන ලංස ේවසේ ලංවිස ේෂ ලංසරේණිෙඋ ලංඋ   ලංරීරීභ ලංනිර්සද්  ලං රමි. ලං/ ලංසනො රමි.* 

 

 (*නිර්සද්  ලංසනො රන්සන්නප, ලංස ේතුව ලංස ටිසෙන් ලං  න් ලං රන්න.) 

 

3. නිවරදිව, ලං දනනව ලං  පපූර්ණ ලං ක ලං දෙදුපඳතද, ලං එක් ලං එක් ලං රුණඋ ලං දදළ ලං දා ෙ ලං  උ න් ලං රමින් ලං දා  ලං

ිණළිසවළින් ලංදදළ ලංසඛ න ලංවක ලං  ති  ලං ළ ලංිණඋඳත් ලංද ලංදමුණ ලං    ලං රන ලංකද ලංසගොනුව ලංසප ලං භඟ ලංඑවමි. 

 
 

දිනෙ ලං: ලං.................................     ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං.................................. 

සඛ ප, 

.......................... ලංදභතා ෙ 

 ලංනික ලංමුද්රව 




