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       ලයඹනඳෂාත්නවභ්ානරාජයනේව ලානේක ිෂන්තනවනභ්ාල 

       ඳෂාත්නකාර්යානවංකීර්ණය 

කුරුණෑග 

2015.05.                                                                               

 

ලයඹනඳෂාත්නවභ්ාේදන, 

ඳනරධානනේකක්//ණ්ඩුකකාරනේකක්/. 

අමාතයාංනේකක්/ලරුන්තන/නේදඳාර්තේ්/න්තතුනඳනරධාිවන්ත 

ශානඅේනකුත්නසියළුමනණයතනනඳනරධාීනන්තනේලත. 

 

රැකියා විරහිත උඳාධිධාරී ලැඩසටහන යටතේ විවිධ තනතුරු සහා බලාතෙන 

ලයඹ ඳළාේ ඳාසල් ල  අලම ලතයන් ලසර 03 ක තසේලා කායක් සහිත දැනට 

ලයඹ ඳළාේ සභා රාජ්ය තසේලත  ියුතතු  උඳාධිධාරීන් ගුරු තසේලත  3 ඳන්තිත  I 

(අ)  තරේණියටයට බලා ෙැනීම- 2015 
ලයඹනඳෂාත්නවභ්ාලනතුනදු්කරනඳාවකනලනඳලතිනනගුරුනහිඟයටනවිවඳුමක්නේවනරැකියානවිරහිතනඋඳාධිධාරීනලැඩවටශනන

යටේත්නවිවිධනතනතුරුනවශානබලාගත්නඋඳාධිධාරීන්තනගුරුනේව ලේේනඳලතිනනපුරප්ඳාුකනවශානබලානගැීනමටනනලයඹනගරුන

ණ්ඩුකකාරතුිෂයේේනඅනුමැතියනැබීනඇතිනනලයඹනඳෂාත්නවභ්ානනඅමතයනම්ඩඩනතීරණයනඅනුලනලයඹනඳෂාත්නවභ්ානඳාවකන

ලන අලමන ලේයන්තන ලවරන 03න කන ේව ලාන කායක්න වහිතන න දැනටන ලයඹන ඳෂාත්න වභ්ාන රාජයන ේව ලේේන ිවුතතුන න උක්තන

ලැඩවටශනනයටේත්නබලානගත්නඋඳාධිධාරීන්තේගන්තනනපුත්තමනදිව්ත්රික්කේේනඳශතනවශන්තනනප්රාේීය යනේකක්/නේක ඨාශාන

ලනඇතිනඳාවකනලනඳලතිනනනගුරුනපුරප්ඳාුකනනවශානබලානගැීනමටනඅයැදු්/ඳත්නකැලනුනැේේ.නනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනන 

01.නපුරප්ඳාුකනඳලතිනනප්රාේීය යනේකක්/නේක ඨාශා:-නකකපිටිය,නකරුලගව්ලැල,නපුත්තම,නලනාතවිකලුල,නණණමුකල,න

නලගත්ේත්ගම,නඳකම,නමශකුඹුක්කඩල,නණරච්චිකඨාටුල,නමුන්තදම 

02.පුරප්ඳාුකනඳලතිනනවියයන්ත:-නප්රාථිෂක,නසිංශ/ේදමෂනළඳෂමුනබව ,නහින්තදුනධර්මය,නිතිශාවය,නවිදයාල,නගතයතය,නචිත්නර,න

නැටු්/නළසිංශන/භ්රත ,නවංගීතයළේඳරදිග/අඳරදිග නකෘෂිකර්මයනශානණශාරනතාක්ණය,නේත රතුරුනතාක්ණය,නභූේගෝන

විදයාලන ,න ේව්යනශානාරීිකකනඅධයාඳනය,න 12-13නේර තයනවශාන විදයා,නකාන ,න ලාතයජ,න නතාක්ණනක්ේ ත්රයන්තටනඅදාන

වියයන්තනසියක 

03.ලැටුප්නකනරමයන:නනනනනන 

රා.ඳ.ච.6/2006ළXII) හිනඋඳේකනනII හිනවිධිවිධානනඅනුලනශ්රීනංකානගුරුනේව ලයටනඅදාන.ඊ. .-1-2006නලැටුප්න්ඩඩේේනරු.න

13410-145x6-180x7-215x2-15970 මාසිකනඒකාබීධනලැටුප්නක්රමයනයටේත්නලැටුප්නේගලනුනබනනඅතරනලැඩනභ්ාරගත්න

දිනටනනරු.න15755/-නකනමාසිකනලැටුප්නපියලේරහිනතබානලැටුප්නේගලනුනඇත.නනේමමනලැටුප්නකනරමයනරජයනමිනන්තනලිකන්තනලරනකරනුන

බනනවංේෝධනනලටනයටත්නේද. 

 04. අධයාඳනනශානේලනත්නදුදුදුක්/: 

4.1.අධයාඳනනනදුදුදුක්/: 

I. ශ්රීන ංකාන ගුරුන ේව ලාන ලයලව්ථාන ප්රකාරලන වි්ලන විදයාන ප්රතිඳාදනන ේක ිෂන්තන වභ්ාලන විසින්තන පිිගගත්න වි්ලන

විදයායකනඋඳාධියක්නබාන තිබියන ුතතුන අතරන ,න ිකලු්/නකරනුනබනන වියයන උඳාධියටන ප්රධානන වියයක්න

ේවනශදාරනතිබීමනේශෝනප්රාථිෂකනගුරුනපුරප්ඳාුකනවශානසිංශන/නේදමෂනභ්ාාලනවහිතනාව්ත්රේදදීනඋඳාධියක්න

තිබීමනේශෝනනඋඳාධියනවමඟනඳ්චාත්නඋඳාධිනඅධයාඳනනප්ප්ේෝමාලනශදාරානතිබීමනේශෝනඅිවලාර්යනේද.න 

නනනනනනනනසහ 

II. අධයාඳනන ේඳ දුන වශතිකන ඳත්රන වාමානයන ේඳෂන විභ්ාගේේදීන සිංශන භ්ාාලන ේශෝන ේදමෂන භ්ාාලන වියයක්න

ලේයන්තනවමත්නවීනතිබියනුතතුි.        

 නනන 



නන 4.2නනකාිකනවශනමානසිකනේයෝගයතාලය:- 

වෑමන අේප්ක්කේයකුමන ගුරුලරේයකුන ලේයන්තන රාජකාිකන ිටුන කිරීමටන ප්රමාණලත්න මානසිකන වශන ාරීිකකනනනනනනන

ේයෝගයතාලයකින්තනුතක්තනවියනුතතුය 

 4.3නනේලනත්නදුදුදුක්/:  

I. අයැදු්/කරුන/අයැදු්/කාිකයනඳර්/ඳරාේලන්තනේශෝනලියාඳදිංචිනකිරීේමන්තනනේශෝනනරීනංකාේදනපුරලැසිේයකුනවියන

ුතතුය. 

II. යශඳත්නචිකතයකින්තනවශනමනානමානසිකනශානාරීිකකනේව්යේයන්තනුතක්තනවියනුතතුි.න 

III. ලයඹනගරුනණ්ඩුකකාරතුිෂයේේනඅනුමැතියනැබීනඇතින නලයඹනඳෂාත්නවභ්ාන නඅමතයනම්ඩඩනතීරණයනඅනුලන

ලයඹනඳෂාත්නවභ්ානඳාවකනලනඅලමනලේයන්තනලවරන03නක්නනේව ලේේනිවරතනවීනසිටනදැනටනලයඹනඳෂාත්නවභ්ාන

රාජයනේව ලේේනනිවුතතුනනපුරප්ඳාුකනඳලතිනනවියයන්තනවශානදුදුදුක්/නබනනඋක්තනලැඩවටශනනයටේත්නරාජයන

ේව ලයටන නබලාගත්නඋඳාධිධාරීේයකුනවීමනළනඇමුණුමන2න නණකෘතිේයන්තනවිදුශකඳතිනවිසින්තනවනාථනකරනතිබියන

ුතතුය  

05.   ේව ලානේක න්තේීසි 

I. රාජය/ඳෂාත්නරාජයනඳත්වි්/නඳානයනේකේරනනේඳ දුනේක න්තේීසිනලටද,නශ්රීනංකානගුරුනේව ලාන ලයලව්ථාන

වංග්රශේේනඳනලානඇතිනේක න්තේීසිනලටද,න මමනලයලව්ථාලටනකරනඇතිනේශෝනිෂන්තනමතුලටනේකේරනනේශෝන

වංේෝධනන ලටදන යටත්ලන ේතෝරාගනුනබනන අේප්ක්කින්තනශ්රීන ංකාන ගුරුන ේව ලේේන 3න ඳන්තතිේේන Iන ළඅ න

ේර තයයටනඳත්නකරනුනැේේ. 

II. ේමමනතනතුරනව්ථිරය.නවිනරාමනලැටුප්නවහිතය.නලැන්තදඹුන/නලැන්තදඹුනපුරුනඅනත්දරුනවිනරාමනලැටුප්නකනරමයටනදායකන

වියනුතතුය. 

III. ේමමන තනතුරටන ඳත්කරනුන බන්තනන්තන අදාෂන ලනන ඳිකදින මක්න අවුරුීදකන ඳරීක්ණනකායකටන න යටත්ලනුනනන

ඇත. 

IV. උවව්වී්/නශ්රීනංකානගුරුනේව ලානලයලව්ථානවංග්රයටනඅනුලනසිදුනකරනුනඇත.නගුරුනේව ලයටනඳත්නකනදිනනසිටන

ේව ලානකායනඳමණක්නනඋවව්නවී්/නවශානවකනුනනැේේ. 

V. ඳත්වී්/නබානේදනුනබනනඳාවේකනඅලමනලේයන්තනලවරන08නක්නනේව ලයනකනුතතුය.න 

06.    

නනනනනන6.1නබලානගැීනේ්/නකනරමයන: 

නනනනනන  ේමමනේව ලයටනබලානගැීනමනවාමානයනව්/මුනඳරීක්ණයනවශනප්රාේයෝිනකනඳරීක්ණයනමතනප්රාේීය යනේකක්/නන 

නනනනනන  ේක ඨාශානමඨාටිෂන්තනනසිදුනකරනුනැේේ. 

නනනනන6.2  වාමානයනව්/මුනඳරීක්ණය:-ගුරුනේව ලයටනබලානගැීනමනවශානලනනේමමනඅභ්යන්තතරනිවේදදනේේනනවශන්තනන 

නනනනනනන  දුදුදුක්/නවපුරානතිේේදැිනඳරීක්ානකිරීමටනවශනකාිකනේයෝගයතාලනඳරීක්ානකිරීමනවශානඳලත්ලනුනැේේ. 

 

නනනනන6.3 නප්රාේයෝිනකනඳරීක්ණය:- 

   ගුරුනලෘත්තිේේදීනලැදගත්නලනනිගැනු්/නිගැන්තවී්/නක්රියාලලියනපිිගබනඅයැදු්/කරුනවතුනකුවතාලයනඳරීක්ානකිරීමන 

නනනනනනවශානඳලත්ලනුනනැේේ.නඅයැදු්/කරුනවිසින්තනශඳුනාගත්නමාතෘකාලක්නයටේත්නවිනාප්නඳශනළ5 නකටනේන අුකනිදිිකඳත්නනන 

නනනනනනනනනනනනනකිරීමක්න සිදුනකනුතතුි. 

අනුන
අංකය 

ප්රාේයෝිනකනඳරීක්ණේේනදීනකුණුනබානේදනුනබනන
ිවර්ණායක 

උඳිකමනකුණුනප්රමාණය වමත්නවීමටනඅලයන
අලමනකුණුන
ප්රමාණය 

01 අරමුණනශානප්රවි්ටනවීමන 05 02 
02 ේඳ්රුයනශානශඬනඳානය 05 02 
03 වන්තිවේදදනේේනඳැශැදිලිනබලන 05 02 
04 කානකෂමනාකරණය 05 02 
05 ිදිිකඳත්නකිරීේ්/නශිකඳනක්රමනභ්ාවිතය 05 02 

 මුළුනකුණුනප්රමාණය 25 10 

 

 



  

ේතෝරානගැීනේ්/නක්රමය:- 

I. ය්/න වියයක්න වශාන ය්/න ප්රාේීය යන ේකක්/න ේක ඨාශායකන ඳලතිනන පුරප්ඳාුකන වංයාලටන ලඩාන ලැප්න

අයැදු්/කරුලන්තනවංයාලක්න ිදිිකඳත්නලනන අලව්ථාලදීන න ප්රාේයෝිනකන ඳරීක්ණේේනකුණුනප්රමුතාලයනමතන

ේතෝරානගැීනමනසිදුනකරනුනබනනඅතරන,නඅදානප්රාේීය යනේකක්/නේක ඨාශානතුනපුරප්ඳාුකනවශානප්රමාණලත්න

අයැදු්/කරුලන්තන ේන මැතින න්/නණවන්තනන ප්රාේීය යන ේකක්/න ේක ඨාශාලන අයැදු්/කරුලන්තන වකාන බනුන

ැේේ 

07. අයැදු්/නකෂනුතතුනපිිගේල 

7.1. අයැදු්/ඳතනන්න-ඒන4 (ේව.මී.21x29) ඳනරමාණේේනකඩදාසිනභ්ාවිතානකරිෂන්තන 

I. අංකන01නසිටන03නේතක්නේේදයන්තනඳෂමුලනනපිටුලටනද, 

II. අංකන04නසිටනිදිිකයටනලනනේේදයන්තනඅේනක්නපිටුනලටදන ,නඇතුත්නලනනේව නඅයැදු්/ඳතනන්නපිිගේයනකරගතන

ුතතුය. 

III. ණදර්න න අයැදු්/ඳතටන අනුකන ේන ලනන අයැදු්/ඳත්, අව්/පූර්ණන ේවන ේත රතුරුන වශන්තන කරන ඇතින

අයැදු්/ඳත්, මලිකනදුදුදුක්/නවපුරානේන මැතිනඅයැදු්/ඳත්නදැනු්/නදීමකින්තනේත රලනඳනරතික්ේ ඳනේකේර්.නතලදන

ව්/පූර්ණන කරනුන බනන අයැදු්/ඳත්න ේමමන ිවේදදනේේන වශන්තන ණදර්න අයදු්/න ඳතටන අනුකන දන යන්තනන

පිිගබලනඅයැදු්/කරුලන්තනවිමවානබැලියනුතතුය.නව්/පූර්ණනකරනනදනඅයැදු්/ඳේත්නඡායානපිටඳතක්නඅයැදු්/කරුන

ඟනතබානගැීනමනඳනරේයෝජනලත්නලනුනඇත. 

IV. අයැදු්/නකරනුනබනනවියයන්තනකිසිේව ත්නේලනව්නකරනුනේන බනනඅතරනමක්නඅයැදු්/කරුලකුටනිදිිකඳත්න

කෂනශැක්ේක්නමක්නඅයැදු්/ඳතක්නඳමතය 

V. අයැදු්/කරුේේනඅත්වනනවශතිකනකිරීම: 

අයැදු්/ඳේතහින අේප්ක්කයාේේන අත්වනන රජේේන විදුශකටන විදුශකඳතිලරේයකුන /වාමදානන

විිවච්යකාරලරේයකුන /න දිවුරු්/නේක මවාිකව්ලරේයකුන /ීනතිඥේයකුන /නත්රිවිධනශමුදාේදනඅධිකාිකනබයනත්න

ිවධාිකේයකුන/නේඳ ලිව්නේව ලේේනගැවඨාකනතනතුරක්නදරණනිවධාිකේයකුනේශෝනරු.න240,360/-නකටනලැප්න

මලිකනලාර්ෂිකනලැටුඳක්නබනන,න ව්ථිරනතනතුරක්නදරණනරාජයන/නඳෂාත්නරාජයනේව ලේේනිවධාිකේයකුනේශෝන

විසින්තනවශතිකනකරනතිබියනුතතුය.න 

VI. තමනඅයැදු්/ඳතනවමඟනඳශතින්තනදක්ලානඇතිනඇමුණුමන2නිදිිකඳත්නකනුතතුනඅතරනමයනතමානේව ලයනකනඳාවේකන

විදුශකඳතිනවිසින්තනව්/පූර්ණනකරනවශතිකනකරනතිබියනුතතුය. 

නනනන7.2.         ිවලැරදිලනව්/පූර්ණනකරනනදනඅයැදු්/ඳත්නලියාඳදිංචිනතැඳෑේන්තනන2015.05.25නනලැිවනදිනටනේශෝන ටනේඳරන 

නනනනනනනනනනනනනනනනනනඳශතනලිපිනයටනමවියනුතතුය.නේමදිනටනඳදුලනැේබනනකිසිමනඅයැදු්/ඳතක්නභ්ාරගනුනේන ැේේ.           

ේකක්/, 
ලයඹනඳෂාත්නවභ්ානරාජයනේව ලානේක ිෂන්තනවභ්ාල, 
ඳෂාත්නවභ්ානකාර්යානවංකීර්ණය, 
කුරුණෑගන 

අයැදු්/නඳතනනබශානඇතිනකලරේේනලමත්නඳවනිශෂනේකලේර්නඳැශැදිලිලනවිභ්ාගේේනනමනනවශන්තනකෂනුතතුය. 

08. ලයාජනේත රතුරුනවශානදුකල්/න 

නනනඅයැදු්/ඳතනපිරවීේ්/දීනිතානවැකිලිමත්ලනනිවරලදයනේත රතුරුනවැඳියනුතතුය.නඅයැදු්/කරුේලකුනවිසින්තනනිදිිකඳත්නකරනන

දනේත රතුරක්නඕනෑමනඅලව්ථාලකනඅවතයනබලනේඳීනනිනයනේශ ත්නනහු න/නඇයනරජේේනේව ලේයන්තනඳශනකිරීමටනපුලුලන.න 

09.   ේමමනිවේදදනේේනවිධිවිධානනවෂවාන ේන මැතිනකිසිය්/නකරුණක්නේලේත ත්නඒන ගැනන ඳැශැදිලිනකිරීමන /න තීරණයන

කිරීේ්/නඅිතියනලයඹනඳෂාත්නවභ්ානරාජයනේව ලානේක ිෂන්තනවභ්ාලනවතුය. 

ලයඹනඳෂාත්නවභ්ානරාජයනේව ලානේක ිෂන්තනවභ්ාේදනිවයමයනඳිකදිනන 

 

කාන්තතිනේදශැක.න 

ේකක්/න,                                                                   

ලයහනඳෂාත්නවභ්ානරාජයනේව ලානනේක ිෂන්තනවභ්ාල. 



ඇමුණුමන1නණදර්නඅයදු්/ඳතනරය 

නනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනකාර්යාලීයනඳනරේයෝජනයනවශා 

රැකියානවිරහිතනඋඳාධිධාරීනලැඩවටශනනයටේත්නවිවිධනතනතුරුනවශානබලාේගනන

ලයඹනඳෂාත්නඳාවකනලනනඅලමනලේයන්තනලවරන03නකනේව ලානකායක්නවහිතනදැනටන

ලයඹනඳෂාත්නවභ්ානරාජයනේව ලේේනිවුතතුනනඋඳාධිධාරීන්තනගුරුනේව ලේේන3නඳන්තතිේේනI 

ළඅ නනේර තයයටනබලානගැීනම-න2015 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.0 1.1නනනව්/පූර්ණනනනමන:-න........................................................................................ 
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2.0නන 2.1නනනනලර්තමානනනලිපිනයන:-නනළිංගීනරසිනකැපිටකනඅකුේරන්ත න................................................................................ 

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

  

2.2නනනනලර්තමානනලිපිනයනළනසිංශේන්තන/නේදමේෂන්තන .................................................................................... 

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

2.3නනදුරකථනනඅංකයන:න............................................................................................................................. 

3.0       3.1න නජාතිකනශැදුනු්/ඳත්නඅංකයන   

 

           (අදාෂනඅංකයනේක ටුලනතුෂනලියන්තන. නනනනනනනන 

නනනනනනනනනන  3.2නනනඋඳන්තනදිනයන:-නනනලර්යනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනමාවයනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනදිනයනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනන නනනනනන 

න 

 3.3න 2015.05.25න දිනටන ලයවන අවුරුදුන :නනනනනනනනනනනනන මාවනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනදින 

          නනන 

 

3.4නනව්තීනරන/නපුරුනභ්ාලයන- පුරු-0   

                  ව්තීනරනනන-1 

         නනන නනනනනනනනන(අදාෂනඅංකයනේක ටුලනතුෂනලියන්තන.  

 

3.5නවිලාශකන/නඅවිලාශකනබලන:-නන  අවිලාශකන-1න 

විලාශකන-2නන 

         නනනන  නනනනනනන(අදාෂනඅංකයනේක ටුලනතුෂනලියන්තන.  

 

 

 

මනාඳය ිකලු්/න කරනන ප්රාේීය යන ේකක්/න
ේක ඨාශාය 

න1  
න2  
න3  

මනාඳය ිකලු්/නකරනනවියය මාධයය නනනනනනමාධයයනඅංකය 
නනනනනනනනනනනනනනනනසිංශන1 
නනනනනනනනනනනනනනනනේදමෂන2 

න1   
න2   
න3   

          

        

      

 

 



4.0 

4.1නබානඇතිනඋඳාධියනපිිගබනවිව්තරන: 

           4.1.1නඋඳාධිය:න…………………………………………………………........................................................................... 

            4.1.2නඋඳාධියනබානගත්නනවි්ලනවිදයායන:නන………………………………………………………..................................... 

 4.1.3නඋඳාධියටනශදාරනනදනප්රධානනවියයන/වියයන්ත:................................................................................ 

    4.1.4නනඋඳාධියනලංගුනලනනදිනයන:නනන………………………………………………………….............................................. 

              4.1.5නඋඳාධියනශදාරනනදනමාධයය:න.......................................................................................................... 

 

 

න4.2නඅ.නේඳ .නව.නළවා.නේඳෂ        නනනන 

  

 වමත්නවනලර්ය විභ්ාගනඅංකය 

ඳෂමුනලර   
ේදලනනලර   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.0නනනනනනනනේව ලානවිව්තරය:- 

  

අනුන
අංකය 

ේව ලානව්ථානය තනතුර ේව ලානකාය 

    

    

    

    

    
 

 

6.0 අයැදු්/කරුේේනවශතිකයන:-න 

 

(අන  ේමමනිකලු්/නඳතනරේේනනම'විසින්තනවඳයානඇතිනේත රතුරුනමේේනදැීනේ්/නශානවි්ලාවේේනශැටියටනවතයනශානිවලැරදින

බලත්න නඳනරකානකරිෂ.ේමහිනය්/නේක ටවක්නව්/පූර්ණනේන කිරීේමන්තනවශන/නේශෝනලැරදිනේවනව්/පූර්ණනකිරීේමන්තනසිදුවියන

ශැකිනඅාභ්යනවිදරානගැීනමටනමකඟනේලිෂ.නතලදනේමහිනසියලුමනේක ටව්නිවලැරදිලනව්/පූර්ණනකරනඇතිනබලනදනඳනරකානකරිෂ. 

( ණන  ම'විසින්තනකරනනදනේමමනඳනරකායනඅවතයනයැිනහප්පුනවුලේශ ත්න,ඳත්කරනුනැබීමටනේඳරනනුදුදුව්වකුනලනනබලනදන

මමන දිවිෂ.නමාන ේ්/නතනතුරටනේතෝරාන ගැීනේමන්තනඳදුලනනුදුදුදුනබලන අනාලරණයනවුලේශ ත්නමාන ේව ලේයන්තනඳශනකිරීමටන

යටත්ලනනබලනමමනදිවිෂ. 

(ඇන නනනනේමහිනවශන්තනකිසිදුනේත රතුරක්නඳදුලනේලනව්නේන කරිෂ. 

 

       

දිනයන:-න………………….                                                                   …………………......……. 

       අයැදු්/කරුේේනනඅත්වන 

 වියය ඳෂමුනලර 
වාමාර්ථය 

ේදලැිවනලර 
වාමාර්ථය 

01    
02    
03    
04    
05    
06    
07    
08    

09    
10    



                                                                           

7.0නේදඳාර්තේ්/න්තතුන/නණයතනනප්රධාිවයාේේනවශතිකය:- 

 

ේමමනඅයැදු්/ඳතනරයනිදිිකඳත්නකරනුනබනන…………………………………………………….මයාන /ිෂයන /ේමනවියනේේන නේඳ්ීගලිකන

ලිපිේග නුලනඳරීක්ානකරනනදනඅතරනිශතන05නේේදේේනවශන්තනේව ලානේත රතුරුනවශනඅේනකුත්නේත රතුරුනවතයනබලදන

හු න/ඇයනමානනනිදිිකපිටදීන………….........නලැිවනදිනනහු ේේන/නඇයේේනඅත්වනනනතැබූනනබලද, නනවශතිකනකරිෂ. 

 

       නනනනනනනනනනනනන………………………………………………… 

       නනනනනනනනනනනනවශතිකනකරන්තනාේේනඅත්වනනවශනිවනමුද්රාලන 

නනනනනනනනනනනනදිනයනනන:-න………………………………………….. 

නනනනනනනනනනනනවශතිකනකරනනිවධාිකයානේේනනව්/පූර්ණනනමන:-න…………………………………… 

නනනනනනනනනනනනතනතුරන:-න………………………………………… 

නනනනනනනනනනනනනලිපිනයන:-න…………………………….. 

            ( ිවනමුද්රාේලන්තනවනාථනකරන්තනන  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ඇමුණුමන2 

තසේලා සහතිකය 

......................................................................නමයා/ිෂයන....................................................................නසිටන

...............................................................නදක්ලාන.........................................................................ලේයන්තන

............................................................................................................................................ඳාවේකන

ේව ලයනකරනනදනබලනවශතිකනකරිෂ. 

 

විදුශකඳතිේේනඅත්වනනවශනිවනමුද්රාලන:- 

ඳාවේකනනම:- 

ලිපිනය:- 


