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අමාත්ාාංශ ලේකම්වරුන්  

පළාත්කප්රධාා කම්වරුන්  

දිස්ත්රික් ලකම්වවරන්  

 

ශ්රී ලංකා ප ලංිපාිපකස ලංව යෙවි  ලංI ලංවරයණිවේ ලංනිකධපරීන් 

විව යෂ ලංවරයණිිඋ ලංස  ක ලංරීරී  

 

කකකකකකකකකඅාංවක1842/2 හාක2013.12.23 දි ැතිකඅති විමශ ලේේෂකගැසට්කපත්රමන කප්රවාශ ලේන කපත්කවනු කැැූකශ්රීකැාංවාකපපාපාැ කමසේනාක

නනස්ාාකසාං්රහම කමෙන  (II)කඋපම්ඛ ම ක2.1 4 නග තිමනහිකසඳහ කවිධිවිධාා කඅු නක2017.01.01 දි  කඅොළකපුනප්පාඩුක

පිනවීමම කපසු 2017.07.01 දි  කවිමශ ලේේෂකමරේණියේම කඅු මත්කත් තු්කසාංඛාමපකපනත් ාකපුනප්පාඩුකපිනවීමකසඳහාකසුදුසුවරුකැැූක

නිැධාාරී මග කඅනදුරුපත්කවැඳවීම කනාජ්කමසේනාකමව වරෂ කසාා ම්වරුමේකඅාංව: PSC/APP/7/1072/2017 හා 2017.08.03, 

2017.08.18 දි ැතිකලිපිකමඟි කනාජ්කමසේනාකමව වරෂ කසාාමපකඅු මැතිනකැැබීකඇත්. 

 

2. ඒකඅු නකශ්රීකැාංවාක පපාපාැ කමසේනම කවිමශ ලේේෂකමරේණියේම ක2017.07.01ක දි  කපනත් ාකපුනප්පාඩුක24කක් ලකපිනවීමකසඳහාක

අනදුරුපත්කවැඳනාකසුදුසුවරුැත්කනිැධාාපා කඅත්පා කමජ්ෂ්ාත්ාකම්ඛ ම කඅු පිවෙමනළකඅු නකනිැධාාපා  48කමෙම කුකසරුමුඛක

පරීක් ලෂණන කවැඳවීම කමමයි කව යුතුකවනු කැැමේ. 

 

3. විමශ ලේේෂකමරේණියේන කඋසස්කරීරීමකසඳහාකසපුනාලිනකයුතුකසුදුසුවරු 

කකකකකකකකක 

I. විශ් ලේනකවිොැකප්රතිපාෙ කමව වරෂ කසාානකවිින කපිවෙමග කඇතිකවිශ් ලේනකවිොැනරී කමහ කඋපාධිකප්රො නකරීරීමරුක

ආනත් නක් ලක නශ ලේමන ක විශ් ලේනක විොැක ප්රතිපාෙ ක මව වරෂ ක සාානක විින ක ක පිවෙමග ක ඇතික ආනත් නරී ක මහ ක

පිපා මු කැබ කනාජ්කපපාපාැ න කවළම ාවනණන  නාජ්කප්රතිපත්ති කමා නකසරුපත්කවළම ාවනණන කආර්ථිවක

විොන කසාංනර්ධා කආර්ථිවකවිොන කසමාජ්කසාංනර්ධා න කතිතින කල්ැකවළම ාවනණන කනාපිතිකසැළසුරුවනණනක

හාක වළම ාවනණන ක මත් නතු්ක ත්ාක් ලෂණනක න ක විෂනක ක් ලමෂේත්රන මග ක මහ ක ශ්රීක ැාංවාක පපාපාැ ක මසේනම ක

නිැධාාරී  කපැනමන කබහුවිධාකවළම ාවනණකවාර්නකාානනකඉටුකරීරීමකපිණියේසකඅනශ ලේකෙැු මකහාකකුසැත්ානනකැබාක

ගැතිමකසඳහාකමන ගකනැයිකකශ්රීකැාංවාකපපාපාැ කමසේනාකවිෂනකාානකඅමාත්ාාංශ ලේම කම්වරුනනනාමේකනිර්ම ශ ලේනකමත්ක

නාජ්ක මසේනාක මව වරෂ ක සාානක විින ක අු මත්ක වනු ක ැබ ක මන ත්ක විෂනක ක් ලමෂේත්රන ක අත්පා ක මහ ක අනමක

නශ ලේමන කඑක් ලකවිෂනකක් ලමෂේත්රනව කඅොළනකපශ් ලේචාත්කඋපාධිනක් ලකැබාකතිබීම. 

 

II. උසස්කරීරීමකසඳහාකඅොළකනිැධාාරී කසුදුසුවරුකැබ කදි  කමසේනම කපළමුන ක(I)කමරේණියේම කනසනකපහක(05) වක

සක්රීනකකහාකසතුටුොනවකමසේනාකවාැනක් ලකසරුපූර්ණකවනකතිබීමකහාකපළමුක(I)කමරේණියේන කඋසස්කරීරීමම කපසුකනැටුප්ක

නර්ධාවක(05) ක් ලකඋපනාමග කතිබීම. 
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III. උසස්කවීමකසඳහාකසුදුසුවරුකැබ කදි  කමසේනම කනසනක (18) කව කම  අඩුකසක්රීනකමසේනාකවාැනක් ලකසරුපූර්ණකවනක

තිබීම. 

 

IV. අු මත්කවාර්නසාධා කඇගයීරුකපපාපාටිනකඅු නකඋසස්කරීරීමකසඳහාකසුදුසුවරුකැබ කදි  කපූර්නාස  කනසනකක(05) 

තුළකනාර්ෂිවකවාර්නකසාධා නකසතුටුොනවකමහ කඉහළකමට් මවකපැනතීම. 

 

V. උසස්කරීරීමකසඳහාකසුදුසුවරුකැබ කදි  කපූර්නාස  ත්මකකනසනකක(05) තුළකසතුටුොනවකමසේනාකවාැනක් ලකතිබීමකහාක

වි නාු කූැකෙඬුනමව කැක් ලකම  වීකතිබීම.කක 

 

4. උසස්කරීරීමරුකක්රමන 

 

4.1 මසේනාකනනස්ාාමපක13.3ක(ආ)කමේෙන කඅු නකනාජ්කමසේනාකමව වරෂ කසාාමපකඅු මැතිනකමත්කමජ්ෂ්ාත්ානනක

හාකකුසැත්ානනක**ක මත්කපෙ රුනකඋසස්වීරුකිනදුකවන කබැවි ක  ක නාජ්කමසේනාකමව වරෂ කසාානකවිින කපත්ක

වනු කැබ කසාමාජිවයි ක05කමෙම කුමග කසම විත්කසරුමුඛකපරීක් ලෂණකමණ්ඩැනක් ලකමඟි කවනු කැබ ක

සරුමුඛකපරීක් ලෂණනරී කපසුන,කසරුමුඛකපරීක් ලෂණම දීක ෙක් ලනු කැබ කකුසැත්ානනකමත්ක ක විමශ ලේේෂක මරේණියේන ක

පත්කරීරීමකසඳහාකන කනිර්ම ශ ලේන කඉදිපාපත්කවන කඅත්න,කඒකසඳහාක2017.07.01ක දි  කපනත් ාකපුනප්පාඩුක

සාංඛානකමම කමෙණයණනක් ලකවකඅනදුරුව්න කසාංඛානක් ලකසරුමුඛකපරීක් ලෂණන කාාජ් නකවනු කැැමේ. 

 

4.2 නිැධාාරී කසරුමුඛකපරීක් ලෂණම දීකැබාග  ාකැකුණුකමත්කපෙ රුනකඉහළමකැකුණුකැබාග  ාකනිැධානන ක

විමශ ලේේෂක මරේණියේම ක පනති ක පුනප්පාඩුනැ ක උසස්ක රීරීමක ිනදුක වනු ක ැබ ක අත්න,ක 2017.07.01ක දි  ක අොළක

මජ්ෂ්ාත්ාකම්ඛ න කඑමකදි  කඋසස්කවීම කසුදුසුවරුකැැූකනිැධාාරී කඋසස්කවීම කමපනකපැනතිකමජ්ෂ්ාත්ාක

අු පිවෙමනලි කසැවමසේ. 

 

**  ම්මුඛ ිරීක්ෂණි ලං ඳහප ලංඅනු ත ලංකකුණු ලංිටිිපටිි ලංවම් ලං  ඟ ලංඅමුණප ලංඇත.  

 

5. 2017.07.01 දි  කපනත් ාකපුනප්පාඩුකසඳහාකඋසස්වීරුකවනු කැබ කබැවි කඑදි  කසුදුසුවරුකැබ කනිැධාාපා කත්මාක

විින ක ක මරුක සමඟක න කආවිතින ක අු නක ක සරුපූර්ණකවන කැෙක අනදුරුපත්ක අමාත්ාාංශ ලේක ම්වරුන්  ක ප්රධාා ක ම්වරුන්  ක

දිස්ත්රික් ලකම්වවරන් ,කමෙපාර්ත්මරු තුකප්රධාාති කමඟි කමාකමනත් 2018.02.12 දි  කමපනකැැමබ කමසේකඑවිනකයුතුන.කඑදි  ක

පසුනකඑන කඅනදුරුපත්කරීිනදුකමහේතුනක් ලකමත්කාානගු කම  ැබ කඅත්නකසමෙ ස්නකහාකඅසරුපූර්ණනකඑන කඅනදුරුපත්කප්රතික් ලමෂේපක

වනු කැැමේ. 

 

6. ඉහත්ක සඳහ ක ල්ලිවක සුදුසුවරුක සපුනාක ඇත් රුක පමණක් ල,ක අනදුරුපත්ක ඉදිපාපත්ක රීරීම ක ව යුතුක වන ක මැසක අොළක

නිැධාාරී කෙැු නත්කවන කමම කෙ නාකිනටි කඅත්න,කෙැ  කවිරාමකමග කිනටිම කවුනෙ,කඉහත්කපපාදිකඋසස්වීමකැැබීම කසුදුසුවරුක

ැබ කදි කමත්ක් ලකමහ කඑදි  කපසුකදි නක් ලකමත්ක් ලකමසේනම කමනදීකිනටිකසහකඋසස්කවීම කඉහත්ක03කමේෙම කසඳහ කසුදුසුවරුකසපුනාක

ඇති කමපනකඋසස්කවීරුකඅනස්ාාමපදීකසරුමුඛකපරීක් ලෂණන කමපතිකින ක මුත්කඋසස්කවීරුකම  ැෙකමහ කඉ්ලුරුකරීරීම කම  හැරීකවක

නිැධාාරී කහ කමමමකඋසස්කවීරුකසඳහාකඉ්ලුරුකවළකහැරීන. 

 

7. මරුකසරුබ ධාමන කඅොළකනිැධාාරී කෙැු නත්කවන ම ක රුකමැ වි. 

 

      
 මේ.මේ.කනත් ිනපා 

 ම්වරු 

නාජ්කපපාපාැ  හාකවළම ාවනණකඅමාත්ාාංශ ලේන 
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ශ්රී ලංකා ප ලංිපාිපක  ලං ලංස ේවසෙහි ලංI සරේණිසේ ලංනිකධපරීන් 

විස ේෂ ලංසරේණිෙඋ ලංස  ක ලංරීරීස ලං ා ප ලංදෙම්පිත 

 

       පර්ෙපලීෙ ලංප්රසෙජන ෙ ලංිණණි ි 

     දෙම්පිත් ලංදා ෙ 

 

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

1.  ස- ………………………………………………………………………………………… 

 1.1  පපූර්ණ ලං ස ලං:…………………………………………………………. සසෙ/මිෙ/සෙප 

 1.2 ිත්වීප ලංලිිණසෙහි ලං ා න් ලං ස ලං: ලං………………………………………………………….. 

2. නපති  ැඳුනුපිත් ලංදා ෙ ලං:………………………………………………………………………… 

3. සින් ලංදි ෙ ලං:……………………………………………………………………………………… 

4. සිෞද්ගලි  ලංලිිණ ෙ ලං:……………………………………………………………………………… 

5. ම්ර ථ  ලංදා ෙ ලං- ලං ලං ලං5.1 ලං ලං ලංනිව  ලං: ලං    5.2 ලං ලං ලංනාගස ලං: ලං 

6. 6.1 ලං ලං ලංත තුර ලං:…………………………………………………………………………………….. 

 (දැ උ ලංදරණ ලං/ ලංදැ උ ලංවිරපමි  ලං ප ලංවිරපස ලංෙ  ලංදව කථප ලංසේදී ලංදැරූ) 

 6.2 ලං ලං ලංදැ උ ලංවිරපමි  ලං ප ලංවිරපස ලංගත් ලංදි ෙ ලං: 

7. දසපතපා ෙ ලං/ ලංසදිපර්තසපන්තුව ලං: ලං………………………………………………………………… 

8.  පර්ෙපලීෙ ලංලිිණ ෙ ලං:………………………………………………………………………………. 

9. 9.1 ලං ලං ලං පර්ෙපලීෙ ලංම්ර ථ  ලංදා ෙ ලං:………………………………………………………………… 

9.2 ලං ලං ලං පර්ෙපලීෙ ලංෆැක් ක ලංදා ෙ ලං:…………………………………………………………………… 

10. ිත්වීප ලං/ ලංස  කවීප ලංදි  ලං- ලං 

 10.1 ලං ලං ලංශ්රී ලංකා.ි.ස ේ. ලංII/II සරේණිෙඋ ලං(III ින්තිෙඋ) ලංිත් ලංවීප ලංදි ෙ ලං:……………………………… 

 10.2 ලං ලං ලංශ්රී ලංකා.ි.ස ේ. ලංII/I සරේණිෙඋ ලං(II ින්තිෙඋ) ලංස  ක ලංවීප ලංදි ෙ ලං ලං ලං:……………………………… 

 10.3 ලං ලං ලංශ්රී ලංකා.ි.ස ේ.I සරේණිෙඋ ලං(I ින්තිෙඋ) ලංස  ක ලංවීප ලංදි ෙ ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං: ලං………………………………. 

( ලං I ලංසරේණිෙඋ ලං / ලං I ින්තිෙඋ ලංස  කවීප ලංලිිණසේ ලං  ති  ලං ළ ලංිණඋිත ලං10.3 ලංව සෙන් ලංදා  ලං ර ලංඇමිණිෙ ලං

යුතුෙ.) 
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11. I ලං සරේණිෙඋ ලංස  ක ලං වීසසන් ලංිසු ලංස ේවසේ ලංස ොසිටි ලං පක ලංසීසපවන් ලං   ලංවි ෙපනුකූක ලංදඩුවප ලංකැබීස ලංසත ලං

ස ේවප ලං පකෙ ලංදඩුවීප ලං- ලං 

11.1 ලං ලං ලංනිවපඩු ලංකබප ලංගැනීස ලංසත ලංස ේවප ලං පකෙ ලංදඩුවීස ලං(දදපළ ලංසේ ලං ප ලංිසණක් ලං පපූර්ණ ලං රන් )  

දනු ලං

දා ෙ 

නිවපඩු ලංදනුසැතිෙ ලං ා ප ලංදදපළ ලං

ස ොන්සද්සි 

 පක ලංසීසපව 

 

ස ේවප ලං පකෙ ලංදඩුව  ලං

දි  ලංගණ  

සිඋ දක්

වප 

දවු: සප  දි  

i ආෙත  ලං ාග්ර සේ‹ V:2.5.4      

ii ආෙත  ලං ාග්ර සේ‹ XII:16      

iii  ළස ප රණ ලංස ේවප ලංචක්රසඛ  ලං

දා  10 

     

iv  ළස ප රණ ලංස ේවප ලංචක්රසඛ  ලං

දා  33 

     

v ආෙත  ලං ාග්ර සේXII:36      

vi සව ත් ලංවැටුප් ලංරහිත ලංනිවපඩු      

ස ේවප ලං පකෙ ලංදඩුව  ලං පපූර්ණ ලංදි  ලංගණ     

(නිවපඩු ලං දනුසත ලං ළ ලංලිිණ ලං වක ලං   ති  ලං ළ ලං ිණඋිත් ලං 11.1.i, 11.1.ii, 11.1.iii ආදී ලං ව සෙන් ලං

 රුණඋ ලංදාපළව ලංදා  ලං ර ලංඇමිණිෙ ලංයුතුෙ.) 

11.2 වි ෙ ලං රුණු ලංසත ලංස ේවප ලං පකෙ ලංදඩු ලංවීස ලං(දදපළ ලංසේ ලං ප ලංිසණක් ලං පපූර්ණ ලං රන් )  

වි ෙ ලංතීරණෙ සචජද ප ලංිත්රෙ ලං

දනුව ලංවරද ලංසිම්වූ ලං

 පක ලංසීසපව 

 

ස ේවප ලං පකෙ ලංදඩුව  ලංදි  ලං

ගණ  

දවු: සප  දි  

I ලංවැටුප් ලංවර්ධ  ලං.........ක් ලංවිකපභ ෙ ලං

රීරීස 

    

Ii ලංසව ත්     

ස ේවප ලං පකෙ ලංදඩුව  ලං පපූර්ණ ලංදි  ලංගණ     

 

(වි ෙ ලංතීරණ ලංවක ලං  ති  ලං ළ ලංිණඋිත් ලං11.2.i, 11.2.ii ලංආදී ලංව සෙන් ලං රුණඋ ලංදදපළව ලංදා  ලං

 ර ලංඇමිණිෙ ලංයුතුෙ.) 

 

11.3 11.1 ලං ප ලං11.2 ලංහි ලංමුළු ලංඑ තුව ලං: ලංදවු. ලං............ ලංසප  ලං.......... ලංදි  ලං.............. 

11.4 I සරේණිෙඋ ලං ිත්වූ ලං දිස න් ලං ඉදිපාෙඋ ලං ඉ ත ලං 11.3 ලං හි ලං  පක ලං සීසපව ලං ඉවත් ලං  ක ලං විඋ ලං දි ෙ ලං : ලං

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

12. පූර්වප න්  ලංි ක ලංව ර ලංතුළ ලංවැටුප් ලංවර්ධ  ලංකබප ලංතිබීස. 

12.1 ස  ක ලං වීසඋ ලං සුම්සු ප ලං කබ  ලං දි උ ලං පූර්වප න්  ලං ව ර ලං 05 ලං තුළ ලං සිෙළු ලං වැටුප් ලං වර්ධ ** ලං

සිෙපසග  ලංතිසේ ලං/ ලං ැත.* 

(ආෙත  ලං ාග්ර සේ ලංXII:16:9, XII:16:10    ලංXII:36:1:4(i)  ප ලං(ii) ෙඋසත් ලංකබප ලංඇති ලංවැටුප් ලං

වර්ධ  ලංස  ක ලංවීප ලං ා ප ලංිණළිගනු ලංස ොකැසේ.) 

  *(දදපළ ලංස ොව  ලංවච ෙ ලං ිප ලං පාන් ) 
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12.2 ස  ක ලං වීසඋ ලංසුම්සු ප ලංකබ  ලං දි උ ලංපූර්වප න්  ලංව ර ලං 05 ලංතුළ ලංවැටුප් ලංවර්ධ  ලංකබප ලං ස ොසැති ලං

 ප ලංවැටුප් ලංවර්ධ  ලං05 ලංකබ  ලංදි  ලංසතක් ලංස  ක ලංවීසඋ ලංසුම්සු ප ලංකබ  ලංදි ෙ ලං ැවත ලංගණ ෙ ලං

 ළ ලංයුතුෙ. ලංඒ ලංදනුව ලංසුම්සු ප ලංකබ  ලංදි ෙ** ලං: ලං..................... 

**(වැටුප් ලං වර්ධ  ලං ිත්රි ප ලං ිස ේ(05) ලං   ති  ලං  ළ ලං ිණඋිත් ලං 12.1 ලං සිඋ ලං 12.5 ලං දක්වප ලං දා  ලං  ර ලං

දමුණන් ) 

 

13. ලං පූර්වප න්  ලංව ර ලං05 ලංතුළ ලංවි ෙපනුකූක ලංදඬුවස උ ලංභපන ෙ ලංවී ලංස ොතිබීස. 

13.1 සගොනුව ලං දනුව, ලං ස  ක ලං වීසඋ ලං සුම්සු ප ලං කබ  ලං දි උ ලං පූර්වප න්  ලං ව ර ලං 05තුළ ලං රීසිඳු ලං වි ෙ ලං

දඬුවස උ ලංකක් ලංවී ලංස ොසැත. ලං (සදිපර්තසපන්තු ලංප්රධපනිෙප ලංවිසින් ලංසප ලංබව ලංලිිතත ලංප්ර ප ෙරීන් ලං

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

13.2 ලං 13.1 ලං හි ලං  ා න් ලං  පකසීසපව ලං තුක ලං වි ෙ ලං දඬුවස උ ලං කක්ව ලං ඇති ලං දතර ලං 11.2 ලං ෙඋසත් ලං  රුණු ලං

 ා න් ලං  ර ලං ඇත් ප ලං    ලං ඒ ලං දනුව ලං ස  ක ලං වීප ලං දි ෙ ලං  ාස ජධ ෙ ලං සේ ලං  ප ලං එස ලං දි ෙ ලං : ලං

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

13.3 ස  ක ලංවීසඋ ලංසුම්සු ප ලංකබ  ලංදි ෙ ලං12.2 ලං ප ලං13.2 ලංදනුව ලං ාස ජධ ෙ ලංසේ ලං ප ලං ව ලං ාස ජධිත ලං

දි ෙ ලං: ලං............................ 

 

14. පූර්වප න්  ලංි ක ලංව ර ලංතුක ලංවපර්ෂි  ලං පර්ෙ ලං පධ  ලංඇගයුස ලංදනුව ලංවැඩ ලං ැසිරීස ලංෙ ිත් ලංබව ලංිණලිබිඹු ලංවීස 

 ඉ ත ලං12 ලංස ජ ලං13 ලංදනුව ලංසුම්සු ප ලංකබ  ලංදි උ ලංදදපක ලංවර්ෂෙඋ ලංපූර්වප න්  ලංවර්ෂ ලං05 ලංි ත ලංවගුසවහි ලංිකමු ලං

තීරුසේ ලං උ න් ලං ක ලංයුතුෙ. ලංදදපක ලං පර්ෙ ලං පධ  ලංවපර්තප ලං 05 ලංහි ලං  ති  ලං ක ලංිණඋිත් ලංඇමිණිෙ ලංයුතුෙ. ලං

 පර්ෙ ලං  පධ  ලං වපර්තපසේ ලං දව ප  ලං ඇගයුසසහි ලං වි ඛි ලංනිර්සද්  ලං එ  උ ලං වඩප ලං දක්වප ලංඇති ලං    ලං දදපළ ලං

නිකධපපාෙපසේ ලංදත්   ලං ප ලංනික ලංමුද්රපව ලංතබප ලංස ොසැති ලංවපර්තප ලංිණළිගනු ලංස ොකැසේ. 

වර්ෂෙ දව ප  ලංඇගයුස 

විශිෂකඨි ලං/ ලං පසප  ලංප්රසපණෙඋ ලංවඩප ලංඉ ළි ලං/ ලං තුටුදපෙ ි ලං/ ලං

ද තුටුදපෙ ි 

දදපළ ලං

නිකධපපාෙප ලං

දත් න් ලං

තබප ලංඇත ලං/ ලං

 ැත 

   

   

   

   

   

 එක් ලංඑක් ලංවර්ෂසේ ලං පර්ෙ ලං පධ  ලංවපර්තපව ලංදනුව ලං ෑස ලංසප්ළිෙක් ලං ප ලංතීරුවක්ස ලං පපූර්ණ ලං ළ ලංයුතුෙ. 
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15. ස ේවප ලංවව කථපසේ ලං14 ලං()) ලංසුම්සු ස ලං පපූර්ණ ලං ර ලංතිබීස 

  

15.1 
දනු ලංදා ෙ 

15.2 ලං 
ි කචපත් ලං
සිපධිසේ ලං
 ස 

15.3 
විෂෙ ලං

ක්සෂේත්රෙ 

15.4 
එස ලං

සිපධිෙ ලං
ිණපා ස  ලං
කද ලංවි කව ලං
විදපකෙ 

15.5 
එස ලංවි කව ලංවිදපකෙ, ලං
වි කව ලංවිදපකෙක් ලං
ව සෙන් ලංවි කව ලං
විදපක ලංප්රතිිපද  ලං
ස ොමිෂන් ලං භපව ලං
ිණළිසග  ලංතිසේද ලං

ෙ  ලංවග 

15.6 
සිපධි ලං
 පක ලං
සීසපව ලං

(ආරපභ  ලං
 ප ලං

දව ප  ලං
දි ෙ) 

 

15.7 
සිපධිෙ ලං
වකාගු ලං
දි ෙ 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

 

 (15.1 ලං ව සෙන් ලං දා  ලං සෙොදප ලං සිපධි ලං   ති ෙ ලං    ලං වි කතරපත්ස  ලං ප්රතිලක ලං  උ ස හි ලං   ති  ලං  ළ ලං

ිණඋිත් ලංඇමිණිෙ ලංයුතුෙ.) 

 

16. ස  ක ලං වීසඋ ලං සුම්සු ප ලං කබ  ලං දි උ ලං ස ේවසේ ලං ව ර ලං ද දඋ ලං (18) ලං  උ ලං ස ොදඩු ලං  ක්රීෙ ලං ස ේවප ලං  පකෙක් ලං

 පපූර්ණ ලං ර ලංඇත. ලං/ ලං ැත.* 

 

ඉ ත ලංදා  ලං01 ලංසිඋ ලං16 ලංසතක් ලංනිරවද ලං ප ලං පපූර්ණ ලංසතොරතුරු ලං හිත ලංඉඛලුපිත ලං   ලංදමුණප ලංඑව  ලංසක  ලං ා න් ලං

 ර ලං ඇති ලං සිෙළු ලං සඛ   ලං වක ලං   ති  ලං  ළ ලං ිණඋිත් ලං  රුණඋ ලං දදපළ ලං දා ෙ ලං එක් ලං එක් ලං සඛ  සේ ලං දකුණු ලං ඉ ළ ලං

ස ළවසරහි ලං උ න් ලං ර ලංදා  ලංිණළිසවලින් ලංදමුණප ලංසගොනුවක් ලංව සෙන් ලං   ක ලං ර, ලංසප ලං සඟ ලංඉදිපාිත් ලං රමි. 

 

දි ෙ ලං: ලං............................     ............................................ 

       ඉඛලුප රුසේ ලංදත්    

       ත තුරු ලං පසෙ ලං   ලංනික ලංමුද්රපව 
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(ආ) ලංස ොඋ  ලං- ලංසදිපර්තසපන්තු ලංප්රධපනිෙප ලංවිසින් ලං පපූර්ණ ලං ළ ලංයුතුෙ. 

 

සඛ ප, 

රපන ලංිපාිපක  ලං ප ලං ළස ප රණ ලංදසපතපා ෙ ලං/ ලංදදපළ ලංදසපතපා ෙ 

 

1. නිකධපපාෙප ලංඉ ත ලං ා න් ලං ර ලංඇති ලංසිෙළු ලං රුණු ලංනිවැරදිෙ. 

2. දා  ලං11,12 ලං ප ලං13 ලංඋ ලංදාපළ ලං රුණු ලංසගොනුව ලංදනුව ලං  ාප ලංබක  ලංකදී. ලං ා න් ලං ර ලංඇති ලං රුණු ලංනිවැරදි ලං

බවද ලංසිෙළු ලංසතොරතුරු ලං පපූර්ණව ලංඉදිපාිත් ලං ර ලංඇති ලංබවද ලංදාපළ ලංසිෙළු ලංසඛ   ලංවක ලං  ති  ලං ළ ලංිණඋිත් ලං

දමුණප ලංඉදිපාිත් ලං ර ලංඇතිබවද ලං  ති  ලං රමි. 

3. නිකධපපාෙපඋ ලංඑසරහිව ලංවි ෙ ලං උයුතු ලංආරපභ ලංරීරීසඋ ලං උයුතු ලං රමින් ලංස ජ ලංවි ෙ ලංිරීක්ෂණ ලංසිම් ලංසවමින් ලං

ිවතිි ලං/ ලංස ොිවතිි ලං* 

 

3.1 ඉ ත ලංිණළිතුර ලං“ිවතිි” ලං ප ලංවරද ලං ළ ලංදි ෙ ලං: 

3.2 වි ෙ ලංබකධපපාෙප ලංවිසින් ලංසචජද ප ලංිත්රෙ ලංනිකුත් ලං ළ ලංදි ෙ ලං: 

 

4. ........................................ ලං ස තප ලං / ලං ස ත්මිෙ ලං / ලං සස විෙ ලං ස ජ ලං රපන පපා ලං / ලං ිැමිණීස ලං / ලං  ැසිරීස ලං

 තුටුදපෙ ෙ. ලං ඔහුසේ ලං / ලං ඇෙසේ ලං පර්ෙ පධ ෙ, ලං පෙ ත්වෙ, ලං  ැරීෙපව ලං  ප ලං ඊළඟ ලං ස  ක ලං වීසඋ ලං දාපළව ලං

ත තුරු ලං  ප ලං වගකීප ලං දැරීසප ලං  ැරීෙපව ලං  ක ප ලං බැලීමි. ලං ඔහු ලං / ලං ඇෙ ලං ශ්රී ලං කා ප ලං ිපාිපක  ලං ස ේවසේ ලං විස ේෂ ලං

සරේණිෙඋ ලංස  ක ලංරීරීස ලංනිර්සද්  ලං රමි ලං/ ලංස ො රමි.* 

5. නිවැරදිව, ලං දනූ ව ලං  පපූර්ණ ලං  ක ලං දෙම්පිතද, ලං එක් ලං එක් ලං  රුණඋ ලං දදපළ ලං දා ෙ ලං  උ න් ලං  රමින් ලං දා  ලං

ිණළිසවළින් ලංදදපළ ලංසඛ   ලංවක ලං  ති  ලං ළ ලංිණඋිත් ලංද ලංදමුණප ලං   ක ලං ර  ලංකද ලංසගොනුව ලංසප ලං සඟ ලංඑවමි. 

 

 

දි ෙ ලං: ලං.................................   .............................................. 

සදිපර්තසපන්තු ලං/ ලංආෙත  ලංප්රධපනිෙපසේ 

දත්  , ලංත තුරු ලං පසෙ 

   ලංනික ලංමුද්රපව 

 

 උ   ලං: ලංස ොගැළසි  ලංවච  ලං ිප පාන් . 

 

(ඇ) ලංස ොඋ  ලං- ලංදදපළ ලංදසපතපා සේ ලංසඛ ප ලංවිසින් ලං පපූර්ණ ලං ළ ලංයුතුෙ. 

 

සඛ ප, 

රපන ලංිපාිපක  ලං ප ලං ළස ප රණ ලංදසපතපා ෙ. 

 

1. ශ්රී ලංකා ප ලංිපාිපක  ලංස ේවසේ ලංI සරේණිසේ ලං................................................. ලංස තප ලං/ ලංස ත්මිෙ ලං/ ලංසස විෙ ලං

සේ ලංරපන පපා ලං ප ලං ැසිරීස ලංිණළිබාව ලංසදිපර්තසපන්තු/ ලංආෙත  ලංප්රධපනිෙපසේ ලංනිර්සද්  ලං සඟ ලංඑ ඟ ලංසවමි ලං/ ලං

එ ඟ ලංස ොසවමි.* 

 

2.  ලංනිකධපපාෙපසේ ලංරපන පපා ලං/ ලං ැසිරීස ලං/ ලංවිස ේෂ ලංකු කතප ලං ප ලං පර්ෙ ලං පධ ෙ ලංඇගයීසඋ ලංකක් ලං සළමි. 

 ............................................................. ලං ස තප ලං / ලං ස ත්මිෙ ලං / ලං සස විෙ ලං 2017.07.01 ලං දි උ ලං ශ්රී ලං කා ප ලං

ිපාිපක  ලංස ේවසේ ලංවිස ේෂ ලංසරේණිෙඋ ලංස  ක ලංරීරීස ලංනිර්සද්  ලං රමි. ලං/ ලංස ො රමි.* 

 

 (*නිර්සද්  ලංස ො රන්සන් ප, ලංස ේතුව ලංස ටිසෙන් ලං ා න් ලං රන් .) 

 

3. නිවැරදිව, ලං දනූ ව ලං  පපූර්ණ ලං  ක ලං දෙම්පිතද, ලං එක් ලං එක් ලං  රුණඋ ලං දදපළ ලං දා ෙ ලං  උ න් ලං  රමින් ලං දා  ලං

ිණළිසවළින් ලංදදපළ ලංසඛ   ලංවක ලං  ති  ලං ළ ලංිණඋිත් ලංද ලංදමුණප ලං   ක ලං ර  ලංකද ලංසගොනුව ලංසප ලං සඟ ලංඑවමි. 

 
 

දි ෙ ලං: ලං.................................     ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං.................................. 

සඛ ප, 

.......................... ලංදසපතපා ෙ 

 ලංනික ලංමුද්රපව 



 

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 

 

 




