රාජ්ය පරිපරා  පක්රලේඛ  පඅංක: 03/2015

මගේ අංකය : CS/ICTS/01/06/2006.AMD
රාජ්ය රිපරා , රෂාත් වභා, රෂාත් රා ශා
ප්රජ්ාාා්ත්රීය රා ය ළිබ ඳ අමාායාංය,
නිදශව් චතුරශ්රය, ගකොෂඔ 07.
2015 ජ් ලාිප මව 29 ගලනි දි

අමාායාං ග්කරුල්්ත,
ගදරාර්ාගරු්තතු ප්රධාාීන්ත,
දිව්ත්රික ග්කරුල්්ත.

ශ්රී පංකා පලේකතරරු හ පශා පවනිවේලේන

 පකාෂණස පලේවාලා පලයලවථාා පවං්රශය පක්රියාමකමක පරීමම

ශ්රී ංකා ප්රජ්ාාා්තත්රික වමාජ්ලාදී ජ් රජ්ගේ අංක 1631/20 ශා 2009.12.09 දි ැති අති විග ගැවට් රත්රගේ
ර කර ද ශ්රී ංකා ගාොරතු් ශා ව්තනිගනද ාාක
ගවේලා ලයලව්ාාල ශා ඊ කර ද
වංගෝධා ය්ත මගි්ත ග්ත ා ද ගශෝ ගැීනම අදශව් කර ද කිසියරු ළියලරක අගතියක ග ොල රිපදි
ඉශා වඳශ්ත ගවේලා ලයලව්ාාල අංක 1894/26 ශා 2014.12.26 දි ැති අති විග ගැවට් රත්රගේ ර ක ශ්රී
ංකා ගාොරතු් ශා ව්තනිගනද ාාක ගවේලා ලයලව්ාාල ආගේ කර අාර එය 2009.07.01 දි සි
ක්රියාත්මක ගන.
02.

අනිකර්්රශසය
අංක 1631/20 ශා 2009.12.09 දි ැති අති විග ගැවට් රත්රගේ ර කර ද ගවේලා ලයලව්ාාගන 14
ලග්තතිය ප්රකාරල රාජ්ය රිපරා ච්රග් 04/2011, 04/2011(i) ශා 04/2011(ii) ච්රග් ය්ත
අනුල සිදු ක අ්තාර්ග්රශ ය්ත එරිපදිම ක්රියාත්මක ගන.

03.

බඳලාගැනීම්
ශ්රී ංකා ගාොරතු් ශා ව්තනිගනද ාාක
ගවේලගේ 1 ර්තතිගේ ඳලාගැීනරු රාජ්ය ගවේලා
ගකොමි්ත වභාල විසි්තද 2 ශා 3 ර්තතිල ඳලාගැීනරු ඒකා ේධා ගවේලා අධායක ජ් රා් විසි්තද
ගවේලා ලයලව්ාාගන 07 ලග්තතිගේ විධිවිධාා අනුල සිදුකරනු ැගේ.

04.

කාර්යභාරයනි පරැලමම
I.

රිපරා මය රශසුල වඳශා ගවේලා ලයලව්ාාගන 1 ලැනි උරග්
ය මගි්ත කාර්යභාරය්ත
ලර්ගීකර ය කර ඇති අාර ආයානික අලයාාල්ත අනුල එම සියු  කාර්යය්ත/ අලය
කාර්යය්ත ලර්ගීකර යකි්ත ගාොරල වුලද නිධාාරී්ත ගලා රලරාදීම ඔවු්තගේ ලර්ාමා
ආයා ප්රධාානියා සිදුක ශැකිය.

II.

ගරු ල වි ගමම නිධාාරී්ත ගල ත් කාර්යය්ත රලරා ඇගාොත් ඒලා ගාොරතු් ශා
ව්තනිගනද ාාක
කගේත්රය අනුල වංගෝධා ය කර ැලා කාර්යය්ත රැලරීමක
සිදුක යුතු අාර ශදිසි ගවේලා අලයාාලය්ත ගලනුගල්ත රලර කාර්යය්ත ශැර අග කුත්
ා තු්ල රැලැරී ඇති කාර්යය්ත ඔවු්ත ග ොරැලිපය යුතුය.

III.

1 ර්තතිගේ I ගශ්රේණිගේ ා තුරක ල අධායක ා තුර, 1 ර්තතිගේ II/III ගශ්රේණිගේ
ා තුරක ල නිගයෝජ්ය අධායක ා තුර ශා 1 ර්තතිගේ III ගශ්රේණිගේ ා තුරක ල
වශකාර අධායක ා තුර වඳශා නිධාරය්ත රත්ක යුත්ගත් ගවේලා ලයලව්ාාගන 11 ලග්තතිය
ප්රකාරල ගන.

05.

පුහුණුල ශා පවංලර්ධ ය ප
5.1

ලේවාලාරම්භක පපුහුණුල
ගවේලා ලයලව්ාාගන 12.1.1 ලග්තතිගේ වඳශ්ත රිපදි රත් කිරීරු ධාරයා/ රිපරා
ධාරයා
විසි්ත වංවිධාා ය කරනු 
ගවේලාරරුභක පුහුණු රාඨමාාල ගවේලය රත්වීරු ැබූ වෑම
නිධාරගයකු විසි්තම වරුපූර් ක යුතුය.

5.2

06.

07.

ලේවාලාවථා පපුහුණුල ප
I.

ගාොරතු් ශා ව්තනිගනද ාාක
කගේත්රය අදා ලය දැනුම ශා කුවාා
ලර්ධා ය කිරීම වඳශා එක නිධාාිපගයකු වඳශා අලම ලගය්ත රැය 40 ක ලාර්ෂික
පුහුණු කායක ව රාඨමාාලක වශභාගිවීගරු අලව්ාාල  ාදිය යුතුය.

II.

සියු  විගේඥාා කගේත්රය්ත ආලර ය ව ගශෝ ආයානික ගාොරතු් ශා
ව්තනිගනද ාාක අලයාා ඉකක ව රාඨමාාල්ත වඳශා නිධාාරී්ත ගයොමු
කිරීම වශ ඒ වඳශා අලය රශසුකරු වැරීමම ආයා ප්රධාාීන්ත විසි්ත සිදුක යුතුය.

III.

එම රාඨමාාල්ත ශ්රී ංකා වංලර්ධා රිපරා ආයා ය ගශෝ ආයා ප්රධාානියා
විසි්ත සුදුසු යැයි තීර ය කර ගල ත් ආයා යක ගලති්ත ගාෝරා ගා ශැකි අාර
ලාර්ෂික අලම පුහුණු කාය ආලර ය ල
අ්තදමි්ත රාඨමාාලක ගශෝ
රාඨමාාල්ත කිහිරයක නිධාාරී්ත ගයොමු කෂ ශැකි ගන. ාලද ආයා ප්රධාානියා
විසි්ත අදා යැයි ළිබගනු 
නිධාාිප්ත විසි්ත  ාගා ශැකි ගරෞේගලික පුහුණු
රාඨමාාල්තද ඊ ඇතුත් විය ශැක.

IV.

නිධාාරී්තගේ ලාර්ෂික කාර්ය වාධා ඇගීමගරු දී ගමම පුහුණු රාඨමාාල්ත වරුපූර්
කර තිගේද ය්ත අලධාා ය ගා යුතු ගන.

කාර්යෂණමකා පකඩඉම්
6.1

ගවේලා ලයලව්ාාගන 15.3 ලග්තතිගේ වඳශ්ත රිපදි ගවේලගේ 3 ර්තතිගේ I ගශ්රේණිය ශා 1
ර්තතිගේ I ගශ්රේණිය උවව්වීම සුදුසුකරු  , උවව් කිරීම නියමිා ගවේලා කාය
දැ මත් වපුරා ඇති නිධාාරී්ත, ඔවු්තගේ පූර්ල ා තුගර් ඳලාගැීනගරු රිපරාටිල ගදල
කාර්යකමාා කඩඉරු රිපක යක වඳශ්තල ග ොමැති රු රම ක ළිබගලලි්ත 3 ර්තතිගේ
II ගශ්රේණිය ශා 1 ර්තතිගේ II ගශ්රේණිය නියමිා කාර්යකමාා කඩඉරු රිපක වමත්වීගරු
අලයාාලගය්ත නිදශව් කරනු ැගේ. එගවේ වුලද උවව් කර ද ගශ්රේණිය නියමිා
කාර්යකමාා කඩඉරු රිපක ගවේලා ලයලව්ාාගන වඳශ්ත රිපදි වමත්විය යුතුය.

6.2

අග කුත් ඕ ෑම නිධාරගයකුම ගවේලා ලයලව්ාාගන 08 ලග්තතිගේ රිපදි නියමිා
කාර්යකමාා කඩඉරු රිපක වමත්විය යුතුය.

උවවථ පරීමම
7.1

ගවේලා ලයලව්ාාල අනුල අ්තාර්ග්රශ ය කිරීගරුදී එහි ද්තලා තිබූ සුදුසුකරු වරුපූර්
කර
ග ොමැති
මුත් රාජ්ය ගවේලා ගකොමි්ත වභාගනද එකඟාාලය රිපදි ඊඟ උවව්වීරු
 ාගැීනම ගරර විවිධා සුදුසුකරු වරුපූර් ක යුතු ල නියම කර ඇති නිධාාරී්ත ශැර
නියමිා සුදුසුකරු වපුරා ගවේලය අ්තාර්ග්රශ ය කර ඇති නිධාාරී්ත ශා රාජ්ය රිපරා
ච්රග් 04/2011(ii) අනුල ැලා අ්තාර්ග්රශ ය ක නිධාරයි්ත ගවේලා ලයලව්ාාගන 10
ලග්තතිගේ ප්රකාර ගශ්රේණි උවව්වීරු වඳශා සුදුසුකරු වරුපූර් කර දි
ඒ ඒ ගශ්රේණිල
උවව් කරනු ැගේ.

7.2

උවව්කිරීම වඳශා පූර්ල ගවේලා කායද වකා නු ැගේ. ැලා අ්තාර්ග්රශ ය ක
නිධාාරී්තගේ ැලා අ්තාර්ග්රශ ය කිරීම වකා ැූ ගවේලා කාගය්ත ගල්ත ව ගවේලා
කාය උවව්වීගරුදී වකා නු ැගේ. පූර්ල ගවේලා කාය්ත උවව්වීරු වඳශා වකා නු
 ්තග්ත ගවේලා ලයලව්ාාල අනුල කරනු 
රෂමු උවව්වීගරුදී රමණි.

7.3

උවව්වීරු වඳශා ල

ඉ්ලීරු

1 ර්තතිගේ උවව්වීරු වඳශා අංක 01 ආකෘතිය අනුලද
2 ර්තතිගේ උවව්වීරු වඳශා අංක 02 ආකෘතිය අනුලද
3 ර්තතිගේ උවව්වීරු වඳශා අංක 03 ආකෘතිය අනුලද
ආයා

ප්රධාානියා මගි්ත ඉදිිපරත් ක යුතුය.

ලේේ. ප ඩඛලේේ
ග්කරු
රාජ්ය රිපරා , රෂාත් වභා, රෂාත් රා ශා
ප්රජ්ාාා්ත්රීය රා ය ළිබ ඳ අමාායාංය

01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.

අංක ප01 පආකෘතිය
ශ්රී පංකා පලේකතරරු හ පශා පවනිවේලේන  පකාෂණස පලේවාලලේ  ප1 පරනිතිලේ  පII/ I පලේරාණියටයස පවාමා ය පකාර්ය පවාධ ය ප
මක පඋවවථ පරීමම පවඳශා පවූ පආ ර් පඅයදුම්රත්රය
මුකු් වමඟ ම
:
මුකු්ලලි්ත ශැඳි්තගල
රු :
උර්ත දි ය :
ජ්ාතික ශැඳුනුරුරත් අංකය :
ගවේලය ඇතුත්ව දි ය :
ඒකා ේධා ගවේලගේ රත්වීරු ලිළිගේ අංකය :
රත්වීම වථථිර පක පදි ය/ පII පලේරාණියටයස පඋවවථක දි ය:
1 ර්තතිගේ III/ II පලේරාණියටයස පවේයතක කාර්යකමාා කඩඉම වමත් ක දි ය :
අදාෂ මට් ගරු අග ක රාජ්ය භාා ප්රවී ාාල වරුපූර් ක දි ය:
ගවේලගේ 1 ර්තාගේ III ලේරාණියටලේ  පලවර ප ශය ප(10)/ පII පලේරාණියටලේ  පලවර ප පශක ප(07) වරුපූර් ක දි ය:
දැ
ගවේලය කර කාර්යාය :

................................ දි සි ශ්රී ංකා ගාොරතු් ශා ව්තනිගනද
උවව් කර ගද ගම්ත ඉ්ා සිටිමි.
දි ය :......................

ාාක

ගවේලගේ 1 ර්තතිගේ II/ පI ලේරාණියටයස

..................................
අයදුරුක්ගේ අත්ව

ඒකා ේධා ගවේලා අධායක ජ් රා්
..............................................................................මශාා/ මශත්මිය/ ගමග විය ගමම කාර්යාගේ ගවේලය කර
අාර
I.
.................................... දි
ලවර ශයක ප (10)/ ප ශකක ප (07) වක්රීය ශා වතුටුදායක ගවේලා කායක
වරුපූර් කර ඇති ලත්,
II.
ලැටුප් ලර්ධාක ශයෂණ ප(10)/ පශකෂණ ප(07) උරයාගග ඇති ලත්,
III.
උවව් වීම සුදුසුකරු වපුරා දි
පූර්ලාව්ත ාම ලවර රශ (05) තුෂ වතුටුදායක ගවේලා කායක
වරුපූර් කර තිග
ලත්,
IV
අනුමා කාර්ය වාධා ඇගීමගරු රටිරාටිය අනුල උවව්වීගරු දි
ගරරාතුල ව ලවර ශයෂණ ප(10)/ පශකෂණ ප(07)
තු වතුටුදායක මට් ගරු ගශෝ ඊ ඉශ කාර්ය වාධා යක ගර්තනුරු කර තිග
ලත්,
V.
එම ලවර ශය ප(10)/ පශක ප(07) පතු අඩ ලැටුප් වශ ලැටුප් රහිා නිලාඩු ග
............ක ලත්/ අඩ ලැටුප්
වශ ලැටුප් රහිා නිලාඩු  ා ග ොමැති ලත්,
VI.
එම කාය තු කිසිම දඩුලමක (අලලාද කිරීමක ශැර) ය ත් කර ග ොමැති ලත්,
VII. නිධාාිපයා / නිධාාිපණිය වි්ේධාල වි ය ක යුතු කිසිලක ග ොමැති ලත්,
VIII. ............................දි සි රත්වීම ව්ථිර කර ඇති ලත්,
IX.
1 ර්තතිගේ III/ II ගශ්රේණිය නියමිා කාර්යකමාා කඩඉරු විභාගය වමත්වී ඇති ලත්
X.
අදාෂ මට් ගරු අග ක රාජ්ය භාා ප්රවී ාාල වරුපූර් කර ඇති ලත්
XI.
වි්ලවිදයා ප්රතිරාද ගකොමි්ත වභාල විසි්ත ළිබගත් වි්ලවිදයායකි්ත ගශෝ උරාධි ප්රදා ය කිරීගරු
ආයා යක ලගය්ත වි්ලවිදයා ප්රතිරාද ගකොමි්ත වභාල විසි්ත ළිබගත් ආයා යකි්ත ගශෝ රිපග ක
විදයාල/ ගාොරතු් ාාක ය/ රිපග ක ඉංජිග්ත් විදයාල ගශෝ රිපග ක ාාක ය අදාෂ ර්චාත්
උරාධියක  ා ඇති ලත් (1 ර්තතිගේ I ගශ්රේණිය උවව් කිරීම වදශා රම ක අදා ගන) වශතික කරමි.
ගමම නිධාාිපයා/ නිධාාිපණිය ....................... දි සි ගවේලගේ 1 ර්තතිගේ II/ I පගශ්රේණිය උවව් කිරීම නිර්ගේ
කරමි.
ආයා ප්රධාානියාගේ අත්ව :
ම:
දි ය: ......................
රදවි ාමය :
(නි මුද්රාල ා ්ත )

වසශ  ප:

1.
2.

ඉශක පඅංක පI පසිස පXI ප ෂණලා පසුදුසුකම් පවපුරා පලේ තමැති ප ම් පඒලා පවඳශනි පකර පඑලනි .
1 පරනිතිලේ  ප II ලේරාණියටයස පශා ප I ලේරාණියටයස පඋවවථම්ම් පවඳශා පලේමම පආකෘති පරත්රය පභාිතකා පකෂ පුතරු ප
අකර පඅ ා පලේ තල  පලේකතසවථ පකරා පඉදිිපරමක පකරනි . ප

අංක ප02 පආකෘතිය
ශ්රී පංකා පලේකතරරු හ පශා පවනිවේලේන  පකාෂණස පලේවාලලේ 2 පරනිතිලේ  පI  පලේරාණියටයස පවාමා ය පකාර්ය පවාධ ය පමක ප
උවවථ පරීමම පවඳශා පවූ පආ ර් පඅයදුම්රත්රය
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.

මුකු් වමඟ ම
:
මුකු්ලලි්ත ශැඳි්තගල
රු :
උර්ත දි ය :
ජ්ාතික ශැඳුනුරුරත් අංකය :
ගවේලය ඇතුත්ව දි ය :
ඒකා ේධා ගවේලගේ රත්වීරු ලිළිගේ අංකය :
රත්වීම ව්ථිර ක දි ය :
2 ර්තතිගේ II ගශ්රේණිය නියමිා කාර්යකමාා කඩඉම වමත් ක දි ය :
අදාෂ මට් ගරු අග ක රාජ්ය භාා ප්රවී ාාල වරුපූර් ක දි ය:
ගවේලගේ 2 ර්තාගේ II ගශ්රේණිගේ ලවර දශය (10) වරුපූර් ක දි ය :
දැ
ගවේලය කර කාර්යාය :

................................ දි සි ශ්රී ංකා ගාොරතු් ශා ව්තනිගනද
කර ගද ගම්ත ඉ්ා සිටිමි.

දි ය : ......................

ාාක

ගවේලගේ 2 ර්තතිගේ I ගශ්රේණිය උවව්

..................................
අයදුරුක්ගේ අත්ව

ඒකා ේධා ගවේලා අධායක ජ් රා්
...................................................................... මශාා/මශත්මිය/ ගමග විය ගමම කාර්යාගේ ගවේලය කර
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.

අාර

............................දි සි රත්වීම ව්ථිර කර ඇති ලත්,
2 ර්තතිගේ II ගශ්රේණිය නියමිා කාර්යකමාා කඩඉරු විභාගය වමත්වී ඇති ලත්,
අදාෂ මට් ගරු අග ක රාජ්ය භාා ප්රවී ාාල වරුපූර් කර ඇති ලත්
.................................... දි
ලවර දශයක (10) වක්රීය ශා වතුටුදායක ගවේලා කායක වරුපූර් කර ඇති
ලත්,
ලැටුප් ලර්ධාක දශයක (10) උරයාගග ඇති ලත්,
උවව් වීම සුදුසුකරු වපුරා දි
පූර්ලාව්ත ාම ලවර රශ (05) තුෂ වතුටුදායක ගවේලා කායක
වරුපූර් කර ඇති ලත්,
අනුමා කාර්ය වාධා ඇගීමගරු රටිරාටිය අනුල උවව්වීගරු දි
ගරරාතුල ව ලවර දශයක (10) තු
වතුටුදායක මට් ගරු ගශෝ ඊ ඉශ කාර්ය වාධා යක ගර්තනුරු කර තිග
ලත්,
එම ලවර දශය (10) තු අඩ ලැටුප් වශ ලැටුප් රහිා නිලාඩු ග
............ ක ලත්/ අඩ ලැටුප් වශ ලැටුප්
රහිා නිලාඩු  ා ග ොමැති ලත්,
එම කාය තු කිසිම දඩුලමක (අලලාද කිරීමක ශැර) ය ත් කර ග ොමැති ලත්,
නිධාාිපයා / නිධාාිපණිය වි්ේධාල වි ය ක්රියාමාර්ග කිසිලක ග ොමැති ලත් වශතික කරමි.

ගමම නිධාාිපයා/ නිධාාිපණිය ..................................... දි සි ගවේලගේ 2 ර්තතිගේ I ගශ්රේණිය
නිර්ගේ කරමි.
ආයා ප්රධාානියාගේ අත්ව :
ම:
දි ය: ......................
රදවි ාමය :
(නි මුද්රාල ා ්ත )

වසශ  ප: පඉශක පඅංක පI පසිස පX ප ෂණලා පසුදුසුකම් පවපුරා පලේ තමැති ප ම් පඒලා පවඳශනි පකර පඑලනි .

උවව් කිරීම

අංක ප03 පආකෘතිය
ශ්රී පංකා පලේකතරරු හ පශා පවනිවේලේන  පකාෂණස පලේවාලලේ  ප3 රනිතිලේ  පII / I  පලේරාණියටයස පවාමා ය පකාර්ය පවාධ ය ප
මක පඋවවථ පරීමම පවඳශා පවූ පආ ර් පඅයදුම්රත්රය
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.

මුකු් වමඟ ම
:
මුකු්ලලි්ත ශැඳි්තගල
රු :
උර්ත දි ය :
ජ්ාතික ශැඳුනුරුරත් අංකය :
ගවේලය ඇතුත්ව දි ය :
ඒකා ේධා ගවේලගේ රත්වීරු ලිළිගේ අංකය :
රත්වීම පවථථිර පක පදි ය/ II පලේරාණියටයස පඋවවථ පක පදි ය:
3 ර්තතිගේ III/ පII පගශ්රේණිය නියමිා කාර්යකමාා කඩඉම වමත් ක දි ය :
අදාෂ මට් ගරු අග ක රාජ්ය භාා ප්රවී ාාල වරුපූර් ක දි ය:
ගවේලගේ 3 ර්තතිගේ III/ II පගශ්රේණිගේ ලවර දශය (10) වරුපූර් ක දි ය :
දැ
ගවේලය කර කාර්යාය :

................................ දි සි ශ්රී ංකා ගාොරතු් ශා ව්තනිගනද
උවව් කර ගද ගම්ත ඉ්ා සිටිමි.

දි ය : ......................

ාාක

ගවේලගේ 3 ර්තතිගේ II/ I පගශ්රේණිය

................................
අයදුරුක්ගේ අත්ව

ඒකා ේධා ගවේලා අධායක ජ් රා්
.....................................................................................මශාා/ මශත්මිය/ ගමග විය ගමම කාර්යාගේ ගවේලය
කර අාර
I.
............................දි සි රත්වීම ව්ථිර කර ඇති ලත්,
II.
3 ර්තතිගේ III/ II ගශ්රේණිය නියමිා කාර්යකමාා කඩඉරු විභාගය වමත්වී ඇති ලත්,
III.
අදාෂ මට් ගරු අග ක රාජ්ය භාා ප්රවී ාාල වරුපූර් කර ඇති ලත්,
IV.
.................................... දි
ලවර දශයක (10) වක්රීය ශා වතුටුදායක ගවේලා කායක වරුපූර් කර
ඇති ලත්,
V.
ලැටුප් ලර්ධාක දශයක (10) උරයාගග ඇති ලත්,
VI
උවව් වීම සුදුසුකරු වපුරා දි
පූර්ලාව්ත ාම ලවර රශ (05) තුෂ වතුටුදායක ගවේලා කායක
වරුපූර් කර ඇති ලත්,
VI.
අනුමා කාර්ය වාධා ඇගීමගරු රටිරාටිය අනුල උවව්වීගරු දි
ගරරාතුල ව ලවර දශය (10) තු
වතුටුදායක මට් ගරු ගශෝ ඊ ඉශ කාර්ය වාධා යක ගර්තනුරු කර තිග
ලත්,
VII.
එම ලවර දශය (10) තු අඩ ලැටුප් වශ ලැටුප් රහිා නිලාඩු ග
............ ක ලත්/ අඩ ලැටුප් වශ ලැටුප්
රහිා නිලාඩු  ා ග ොමැති ලත්,
IX.
එම කාය තු කිසිම දඩුලමක (අලලාද කිරීමක ශැර) ය ත් කර ග ොමැති ලත්,
X.
නිධාාිපයා / නිධාාිපණිය වි්ේධාල වි ය ක්රියාමාර්ග කිසිලක ග ොමැති ලත් වශතික කරමි.
ගමම නිධාාිපයා/ නිධාාිපණිය ....................... දි සි ගවේලගේ 3 ර්තතිගේ II/ පI ගශ්රේණිය උවව් කිරීම නිර්ගේ
කරමි.
ආයා ප්රධාානියාගේ අත්ව :
ම:
දි ය: ......................
රදවි ාමය :
(නි මුද්රාල ා ්ත )

වසශ  ප:  ප1.  ප පඉශක පඅංක පI පසිස පX ප ෂණලා පසුදුසුකම් පවපුරා පලේ තමැති ප ම් පඒලා පවඳශනි පකර පඑලනි .
2.  ප 3 ප රනිතිලේ  ප II ලේරාණියටයස ප ශා ප I ලේරාණියටයස ප උවවථම්ම් ප වඳශා ප ලේමම ප ආකෘති ප රත්රය ප භාිතකා ප කෂ ප ුතරු ප අකර ප ප
අ ා පලේ තල  පලේකතසවථ පකරා පඉදිිපරමක පකරනි . ප

