
රජයේ ප්රවෘත්ති  යපාර්තමයන්තුවය  ිධාරක  යව වෘර ණයයේ ිෂ ප්ාරප  ( යපාර්තමයන්තුවණම) මනුවර 

වඳහර බඳවෘර ණැනීම. 
 

රජයේ ප්රවෘත්ති  යපාර්තමයන්තුවය  ිධාරක  යව වෘර ණයයේ ිෂ්පාරප  (යපාර්තමයන්තුවණම) මනුවර වඳහර අං  

02 හි වඳහ්ත සුදුසු නල්ත අකදුන රුවෘ්තයණ්ත අකදුනා්ත  ැඳවෘනු ලැයේ. 

 

01. බඳවෘර ණැනීයන ක්රමක  

ිෂය පනයේ පක්වෘර ඇි  සුදුසු න වනපු්තය  ර ඇි  අකදුන රුවෘ්ත අුවරි්ත රරජය යව වෘර ය  ිෂ්්ත 

වභරවෘ ිධසි්ත ා්ත  රනු ලබන වනමුඛ ාරීක්්ය මණ්ඩලකක් ිධසි්ත ාවෘ්තවෘනු ලබන වෘුහණම වනමුඛ 

ාරීක්්යක  ප්රි ලල මම හහමම ලුණු  ලබර ණ්තනර අයකක්් ින්ත පුරකාරු වංඛයරවෘ අනුවෘ බඳවෘර ණනු 

ලැයේ. එහිදී රරජය යව වෘර ය  ිෂ්්ත වභරවෘ ිධසි්ත අනුමම  රන ලප ( අං  06 කටය්ත වඳහ්ත) ලුණු  

දීයන ාටිාරටිකට අනුකූලවෘ වෘුහණම වනමුඛ ාරීක්්යක ාවෘ්තවෘනු ලැයේ. 

 

02.  අවෘශ්ය ුදුසුද න  

              I වෘත්ති ක සුදුසු න :  

                            රජයේ ප්රවෘත්ති  යපාර්තමයන්තුවය  මරක්්ය ිෂලාරරි I වෘන යර ණියේයේ මනුවර  යව වෘයේ  

                            ිෂරම වීම. 

             II ාමපුරුද්ප : 

                            රජයේ චිත්රාට අංයයේ වීියයක   ැමරර රයක, වංවප රයක, රවරකනරණරර  ටයුුව හර යේප 

   ර්තිෂ  මරක්්යක  කන ක්ය් ත්රක්තයණ්ත එ   අවෘම වෘයයක්ත වෘවර ාහ    

  (05) යව වෘර ාමපුරුද්පක් ි බික යුුවක. 

 

            III  රින  සුදුසු න :  

                       දිවෘිනය්ත ඕනෑම ප්රයද්යක  යව වෘක ිරරීමට සුදුසු මනර  රින  හර මරනසි  යරීර  

                        යවෞඛයකිර්ත යුක්ම ිධක යුුවක. 

             IV යවෘන්ත :  

                        1.   ශ්රී ලංිර  පුරවෘැසිකුණ ිධක යුුවක. 

                        2.  ිධශි්පඨ චරිමකිර්ත යුක්ම ිධක යුුවක 

            3.  ිෂකිෂම දිනට පූ්තවෘරව්තමම වෘවර ාහ (05) ුවම වුවටුපරක  යව වෘර  රලකක් වනපූ්තය  ර 

  ි බික යුුවක. 

          4.  අකදුනා්ත  ැඳවෘනු ලබන අවෘව්ත දිනට යමම මනුවර වඳහර බඳවෘර ණැනීමට අවෘයය  සුදුසු න   

               වෑම ආ රරකිර්තම වනපු්තය  ර ි බික යුුවක. 

 

03.  යව වෘයේ ිෂයුක්ම  රවීයන ය ෝතයේසි හර යව වෘර ය ෝතයේසි 

 



         I.  යමම මනුවර වපථීරක, ිධරරම වෘැටුක වහිමක. වෘැ්තපඹු හර අන්තපරු / වෘැ්තපඹු පුරු් අන්තපරු ,  

              ිධරරම වෘැටුක රමකට පරක  මුප්  යණිධක යුුවක. 
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   II. ා්තවීම එක් අවුරුදු වෘැඩ බැලීයන  රලක ට කට්තක. රජයේ ප්රවෘත්ති  යපාර්තමයන්තුවය  

                ිධාරක  යව වෘර ණයයේ III වෘන යර යකට බඳවෘර යණන වෘවර 03ක් ඇුවමම බඳවෘර ණැනීයන  

               ාටිාරටියකහි වඳහ්ත ාරිදි ාමමුවෘැිෂ  ර්තකක්්මමර  ඩහන ාරීක්්යක වම්ත ිධක යුුවක.  

 

         III. රරජය ාරිාරලන චරය් ඛ අං  07/2007 ට අනුවෘ හර ඊට අනුයරංගි  චරය් ඛ අනුවෘ  

                මනුවරට අපරම මට්ටයන භර්ර ප්රවීයමරවෘක ලබර ණම යුුවක. 

       

        IV.  රරජය යව වෘර ය  ිෂ්්ත වභර  ර්තක ාටිාරටි  රීි  වෘලටප, ශ්රී ලං ර ප්රජරමර්ත්රි  වමරජවෘරදී  

                 ජනරජයේ ආකමන වංග්රහකටප, රජයේ මුප්  යරගුලරසිවෘලටප, යපාර්තමයන්තුවණම අයනුණ්ත 

                ිෂයක ණ වෘලටප යමම ා්තවීම කට්ත ය . 

 

04. වෘකවප සීමරවෘ  

 

අකදුන රුවෘ්ත අකදුනා්ත භරර ණ්තනර අවෘව්ත දිනට අවුරුදු 21ට යන අු ිධක යුුව අමර රජයේ යව වෘයේ 

ිෂයුුව අකදුන රුවෘ්ත වඳහර උාරිම වෘකවප සීමරවෘක් අපරම යන ය . 

 

     වටහන 

         I.  හහම 04 යේපයේ ප්ර රීතම අරමුය යවෘනුයවෘ්ත රරජය යව වෘයේ ිෂරම අකදුන රුවෘුණ කනු    

                 (ආකමන වංග්රහයේ 1 වෘන ාරිච්යේපයේ ිෂ්තවෘචනක  ර ඇි  ාරිදි)  අකදුනා්ත භරර ණැනීම    

                 අවෘව්ත  රන දිනට යව වෘයේ වපථීර   රන ලප රරජය යව වෘයේ ිෂලාරරිකුණ යහ  ාමර්ත රරජය  

                යව වෘයේ ිෂලාරරිකුණ ය .  

 

        II.  අකදුනා්ත භරර ණැනීම අවෘව්ත  රන දිනට පු්තවෘරව්තන වු ාවප අවුරුදු  රලක ුවමදී යහ   

                 යව වෘයේ යකදී සිටි  රලසීමරවෘ ඊට අු නන එම මුළු  රලසීමරය දී යහ  වුවටුපරක  යව වෘර 

                 වෘර්තමරවෘක් ලබර ි බුණියේ නන ිෂව නැ්තමන පැනට රරජය යව වෘයේ ිෂයුුව ිරසිු  ිෂලාරරිකුණ  

                යමම මනුවර වපහර හ් ලුන ිරරීමට යක ණය යන වෘනු ඇම. 

     

        III.  රරජය යව වෘයේ ිෂලාරරිකුණ, වුවටුපරක  යව වෘර වෘර්තමර ලබර ඇි  යව  වල නු ලබ්තය්ත  

                 ඔහු/ඇක අකදුනා්ත භරර ණැනීම අවෘවරන  රන දිනට යාරරුවවෘ ාවප අවුරුදු  රලසීමරවෘ ුවම  

                 යහ  ම්ත ආකමනයේ මුළු යව වෘර  රලක ඊට අු නන එම මුළු  

                 යව වෘර  රලක ුවම යහ  යකදුු  සිකළු වෘැටුක වෘ්තා  ප උාකරයණන, එකී  රලසීමරවෘ ුවම  

                  රන ලප කන වෘරපක් වනබ්තායක්ත (අවෘවෘරප ිරරීමක් හැර) ිරසිු  අ්තපම  පඬුවෘමක්  

                යන ලැබ සිටියේ නන ාමයිර. 

 



       IV.  රරජය යව වෘයේ ිෂයුක්ම අකදුන රුවෘ්ත මම අකදුනා්ත එිධක යු්තය්ත මම මම්තය  අපරම  

                 යපාර්තමයන්තුව/ ආකමන ප්රාරනී්ත මිනිෂ. 
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05.  වෘැටුප් ාරිමරයක 

 

 යමම යව වෘකට රරජය ාරිාරලන චරය් ඛ අං  06/2006 හි SL -1-2006 වෘැටුක ඛණ්ඩක අපරම  

 ය . එම වෘැටුක ඛණ්ඩකට හිිෂ වෘැටුක ාරිමරයක ාහම ාරිදි ය . 

 රු. 22, 935/- 10 × 645 – 8 × 790 – 17 × 1 ,050 -  රු. 53, 555/- (මරසි ) 

 

06. වනමුඛ ාරීක්්යක 

 

I. රරජය යව වෘර ය  ිෂ්්ත වභරවෘ ිධසි්ත ා්ත රනු ලබන වනමුඛ ාරීක්්ය මණ්ඩලකක් ිධසි්ත 

වනමුඛ ාරීක්්යක ාවෘ්තවෘනු ලැයේ. 

 

II. වනමුඛ ාරීක්්යයේදී ලුණු  යපන ආ රරක ාහම ාරිදි ය . 

 

  

වනමුඛ ාරීක්්යයේදී ලකුණු ප්රපරනක  රු  ලබන ීර්ත් 

 

උාරිම ලකුණු 

 

 
01. 

 
අි ය්ත  ාමපුරුද්ප 

 
30 

 
02. 

 
අි ය්ත  වෘත්ති ක සුදුසු න 

 
30 

 
03. 

 
ිධයය ් ුණවලමර වඳහර 

 
35 

 
04. 

 
වනමුඛ ාරීක්්යයේදී පක්වෘන ුණවලමරවෘක 

 
05 

  

එ ුවවෘ 

 
100 

 

07.  අයප්ක්් යි්තයේ අනනයමරවෘක  

 

වෘුහණම වනමුඛ ාරීක්්යකට  ැඳවෘනු ලබ්තය්ත වෑම ආ රරකිර්තම වනපු්තය අකදුනා්ත හදිරිා්ත  ර 

ඇි  අයකක්් ින්ත ාමණියේ. 

 

වනමුඛ ාරීක්්යයේදී සිකලුම වහි  වෘල මු් පිටා්ත හර ිෂසි ාරිදි වහි    රන ලප පිටා්ත හදිරිා්ත 

 ම යුුවක. 

 

වනමුඛ ාරීක්්යයේදී මම්තය  අනනයමරවෘක වහි   ිරරීම වඳහර ාහම වඳහ්ත අනනයමර ාත්ර පිිගණනු 

ලැයේ. 

 

I. පුද්ණලින්ත ලිකරාදිංචි ිරරීයන ය  මවරරිවපවෘරකර ිධසි්ත ිෂුණ්ත  රන ලප හැු නුනාත්රක 
 

II. වෘලංගු ිධයද්ය ණම්ත බලාත්රක 



 
 

08.  අකුසනා්ත ඉදිරිා්ත කිරීම  
 

I. අකදුනා්ත . . . . . . . . . . . . . .  දිනට යහ  එදිනට ප්රථමම ය්  න,ජනමරාය හර ාර්තලයන්තුව  ටයුුව 

අමරමයරංය,  “ ඇසිදිසි මැදුර ” , යන . 163 , ිරරුමාන මරවෘම , ය  මඹ 05 කන ලිපිනකට ලැයබන 

යව  ලිකරාදිංචි මැාෑයල්ත හදිරිා්ත  ල යුුවය . එදිනට ාසුවෘ ලැයබන අකදුනා්ත ප්රි ක්ය් ා  රනු 

ලැයේ.    
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II.       හදිරිා්ත  ම යුුව අකදුනාත්රයේ ආප්තය ආ ති කක් යමම ිෂය පනක අවෘවරනයේ පැක්ය .  

          අකදුන රුවෘ්ත ඔවු්තය  අකදුනා්ත A4 ප්රමරයයේ  ඩපරසික  ව වප  ර මු්  පිටුවෘ අං  

          ...................... සිට...................... පක්වෘර්ත 02 වෘන පිටුවෘ අං  ......................  

           සිට......................පක්වෘර්ත වෘන ආ රරයක්ත පිිගයකල  ර මමරය  අ්ත අුණරි්ත වනපු්තය  ම යුුවක. 

 

 

III.     අකදුනාම බහරලන  වෘරයේ හහම වෘන ය මවෘය්ත “ රජයේ ප්රවෘත්ති  යපාර්තමයන්තුවය  ිධාරක   

යව වෘර   ණයයේ ිෂ්පාරප  (යපාර්තමයන්තුවණම) මනුවර වඳහර බඳවෘර ණැනීම” කනුයවෘ්ත වපහ්ත  ම 

යුුවක. 

IV.     පැනට රරජය යව වෘයේ යහ  ාමර්ත රරජය යව වෘයේ ිෂයුක්ම ිෂලාරරී්ත මම අකදුනා්ත මම්ත යව වෘක 

            රන යපාර්තමයන්තුවය  යපාර්තයන්තුව ප්රාරිෂකර මින්ත හදිරිා්ත  ම යුුවක. 

 

 V.   යන වමඟ ඇි  ආප්තය අකදුන ාත්රයේ ආ ති කට අනුුණල යන වෘන අකදුනා්ත ප්රි ක්ය් ා  රනු  

           ලැයේ. අකදුනා්ත නැි වීම යහ  ප්රමරප වීම ණැන ිරසිදු ාැිෂණියේ් ලක් භරර ණනු යන ලැයේ. 

 

09. වරවෘපය යමොරුවු  වැාීම 
 

 

ඔබ ිධසි්ත එවෘන ලප අකදුන ාත්රයේ වඳහ්ත  ර ඇ්තමරවු කන යම රුවරක් අවමය යහ  වෘැරදි බවෘ බඳවෘර 

ණැනීමට යාර අනරවෘරයක වුවෘයහ ්ත ඔබය  අයකක්් ්තවෘක අවෘලංගු  රනු ලැයේ. එබු  අවමය යහ  

වෘැරදි යම රුවරක් බඳවෘර ණැනීයම්ත ාසුවෘ අනරවෘරයක වුවෘයහ ්ත ඊට අපරම ක්රිකර මර්තණක්තට කට්තවෘ 

යව වෘයක්ත ාහ ිරරීමට  ටයුුව  රනු ලැයේ. 

 

10. යමම ිෂය පනයේ වඳහ්ත යන වෘන කන  රුයක් යවෘයම ්ත ඒ වනබ්තායක්ත අවෘවරන තීරයක රරජය 

යව වෘර ය  ිෂ්්ත වභරය  ිෂකමක ාරිදි වෘ්තය්තක. එයම්තම පුරකාරු පිරවීම යහ  යන පිරවීම යහ  

පුරකාරුවෘලි්ත ය  ටවක් පිරවීම පිිගබඳ අවෘවරන තීරයක රරජය යව වෘර ය  ිෂ්්ත වභරවෘ වුවය . 

 

11. යමම ිෂය පනයේ සිංහල , යපමම හර හංග්රිසි භර්ර ාරඨ අමර කන අනනුුණලමරවෘක් ඇි  වුවෘයහ ්ත සිංහල 

භර්ර ාරඨක බලාැවෘැ්තය . 

 

රරජය යව වෘර ය  ිෂ්්ත වභරය  ිෂකමක ාරිදි , 

 



                  ය්  න 

                   ජනමරාය  අමරමයරංයක,  

2015  ............................... මව .................... දින  

ජනමරාය  අමරමයරංයක, 

“ ඇසිදිසි මැදුර ” , යන . 163 , ිරරුමාන මරවෘම, 

ය  මඹ 05.  

 

 

 

                                                                                         

    ආප්තශ් අකුසන ාත්රක 

 

                   ( ර්තකරලීක ප්රයක ජනක වඳහර) 

රජයේ ප්රවෘත්ති  යපාර්තමයන්තුවය   ිධාරක  යව වෘර ණයයේ ිෂ ප්ාරප  (යපාර්තමයන්තුවණම)  

මනුවර වඳහර බඳවෘර ණැනීම 

 

1.0 මරායක :  

සිංහල - 1 

යපමම - 2 

හංග්රීසි - 3 

(අපරම අං ක ය  ටුවෘ ුවම ලික්තන.) 

 

2.0  යාෞද්ණලි  යම රුවරු : 

2.1 මුල'ුණරු අණට යක පර මුලුණරු වමඟ නම හංග්රීසි  ැපිට්  අුණයර්ත :    

උපරහරය : SILVA, A. B. 

2.2 වනපූ්තය නම හංග්රීසි  ැපිට්  අුණයර්ත :    

2.3 වනපූ්තය නම (සිංහයල්ත / යපම යම්ත) :    

2.4 යාෞද්ණලි  ලිපිනක(සිංහයල්ත / යපම යම්ත)  :     

2.5 වපත්රී / පුරු් භරවෘක : පුරු් -   0  අපරම අං ක ය  ටුවෘ ුවම ලික්තන 

     වපත්රී     - 1                   

2.6 ිධවෘරහ  / අිධවෘරහ  බවෘ : අිධවෘරහ  - 1   අපරම අං ක ය  ටුවෘ ුවම ලික්තන 

       ිධවෘරහ  - 2 

2.7 ජන වෘ්තණක : (සිංහල - 1, යපමම -2, හ. යපමම - 3, මුවපලින - 4, යවෘන්ත - 5) 

                                                              අපරම අං ක ය  ටුවෘ ුවම ලික්තන 

 

2.8 ජරි   හැු නුනා්ත අං ක :  

 

2.9 උා්ත දිනක : වෘ්ත්ක :                                   මරවක  :                           දිනක :  

 

2.10 දුර ථමන අං ක (ි යේ නන) :  

 

 

 

 

 

          

        

          



  

3.0  ාමපුරුද්ප:  

3.1  මනුවරට ා්තවූ දිනක: ------------------------------------------------------------ 

3.2  අකදුනා්ත  ැපවීයන අවෘවරන දිනට මුළු යව වෘර  රලක: ---------------------------------------- 

 

4.0 වෘත්තතීක සුදුසු න:   

4.1  I වෘන යර ණියේකට උවවප වූ දිනක: ----------------------------------------------------- 

4.2  අකදුනා්ත  ැපවීයන අවෘවරන දිනට I වෘන යර ණියේයේ මුළු යව වෘර  රලක ----------------------------- 

4.3  ිධයය ් යර ණියේකට උවවප වූ දිනක: ----------------------------------- 

4.4  අකදුනා්ත  ැපවීයන අවෘවරන දිනට ිධයය ් යර ණියේයේ මුළු යව වෘර  රලක: ------------------------ 

-2- 

 

5.0  අි ය්ත  වෘත්ති ක සුදුසු න: 
(රජයේ චිත්රාට අංයයේ  වීියයක   ැමරර රයක/වංවප රයක/රවරකනරණරර  ටයුුව හර යේප  ර්තිෂ  

මරක්්යක කන ක්ය් ත්රක්තයණ්ත අකදුිෂ රු අපරම ක්ය් ත්රකට ලබර ඇි  සුදුසු න වපහ්ත  ර්තන) 

 

6.0 ිධයය ් ුණවලමර : 

(ලබර ඇි  ිධයය ් ුණවලමර පිිගබප වපහ්ත  ර්තන) 

 

 

7.0  අකදුන රුය  වහි  ක : 
 හහම වපහ්ත යම රුවරු වමය හර ිෂවෘැරදි බවෘ වහි    රිෂ. 

 

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

                                                                            අකදුන රුය  අ්තවන 

දිනක : . . . . . . . . . . . . . . .  

  

8.0 යපාර්තමයන්තුව ප්රාරිෂකරය   වහි  ක  

 

රජයේ ප්රවෘත්ති  යපාර්තමයන්තුවය  ිෂ්පාරප  මනුවර වපහර හ් ලුන  ර සිටින 

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

....................... අමරමයංයයේ/යපාර්තමයන්තුවය  යව වෘක  රන හහම අ්තව්ත මබර ඇි   

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

මකර/ිෂක/යමනිධක පැනට 

............................................................................................................................... මනුවය්ත යව වෘක  රන 

බවෘ ප , ඔහුය /ඇකය  වෘැඩ හර හැසිරීම වුවටුපරක  බවෘ ප  වහි    රන අමර   ඔහු/ඇක ිධසි්ත  හදිරිා්ත 

 රන  යමම හ් ලුනාම ිෂ්තයද්ය  රිෂ.. 

 

 



 

       

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

දිනක: ..................................................     යපාර්තමයන්තුව 

ප්රාරිෂකරය  අ්තවන 

 

 

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

       ිෂලමුද්රරවෘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 


