
රජයේ ප්රවෘත්ති  යපාර්තමයන්තුවය  ළමනාරළර  හකළරර මර්ෂණිකළ යා වෘා බහු ඛණ්ඩ 1 (MN -

02 -2006-A) යහේවෘර ග ය අය්ත යවෘබ් යේඛළ  මාුවර හඳකර බඳවෘර ගැනීන. 
 

රජයේ ප්රවෘත්ති  යපාර්තමයන්තුවය  යවෘබ් යේඛක (සිංහල/ඉිංග්රිස/යප)   )රධ්යයන්ත  නිලධ්රරි්ත 03 බැගි්ත අිංක 

02 හි සඳහ්ත සුදුසුකනල්ත අනදුනකරුවෘ්තයේත අනදුනා්ත කැඳවෘනු ලැයබ්. 

 

බඳවෘර ගැනීයන ක්රනය  

01. නිය පනයේ පක්වෘර ඇි  සුදුසුකන සනපු්තණ කර ඇි  අනදුනකරුවෘ්ත අුවරි්ත රජයේ ප්රවෘත්ති  අධ්යක්   

ජනරරේ විස්ත අනු)ම කරන ලප ආනමනනක් )ගි්ත ාවෘ්තවෘනු ලබන ලිඛිම මරෙ විභරෙයේ ප්රි ලල )ම 

පක්වෘන කුසලමර අනුපිළියවෘ  )ම බඳවෘර ෙනු ලැයබ්.  

 

        1.1.  ලිඛිම විභරගය 

 

මාුවර 

 

විණයය්ත 

 

උාරින ලකුණු ප්රනර ය 

 

හන්ත ලකුණු ප්රනර ය 

 

යවෘබ් යේඛක 

 

ස)රජ )රධ්ය හර පුවෘ්තා්ත කලරවෘ 

 

100 

 

40 

 

භර ර හැකිනරවෘ හර පුවෘ්තා්ත කලරවෘ 

 

100 

 

40 

 

02. අවෘශ්ය ුදුසුදළන  

 2.1. විවෘතම බපවෘර ෙැනී) 

 

 2.2. බපවෘර ේතනර යරේණිය න   111 යරේණිය න 

 

 2.3. අධ්යරාා ුදුසුදළන   සිංහල/යප) /ඉිංග්රිස භර රවෘග ෙණිය මනග සහ මවෘ්ත වි නන්ත යපකකස සන)රන  

       සර)ර්තථන්ත සහිමවෘ එකවෘර වි නන්ත 06කි්ත අධ්යනන යා දු සහි ක ා්ර (සර)රනය යා   විභරෙන    

       ස)්තවෘ ි බි) හර  

       අධ්යනන යා දු සහි ක ා්ර (සසස  යා   විභරෙයේදී සනලු) වි න්තයේත (සර)රනය යා දු   

       ාරීක් ණන හැර  එකවෘර ස)්තවෘ ි බී) (ාැරණිය  වි න නි්තයේශන නසය්ත වි න්ත 03 කි්ත එකවෘර    

       ස)්තවෘ ි බී) ප්ර)රණවෘ්ත ය   

 

 2.4.  වෘත්ති ය ුදුසුදළන 

       මති න හර වෘත්ති න අධ්යරාන යක ෂන ්ත සභරවෘ )ගි්ත අනු)ම ආනමන විස්ත පිරින)නු ලබන   

       යම රුවරු මරක් ණන පිළිබප ඩිප්යලෝ)රවෘක් ලබර ි බී) යහෝ  යම රුවරු මරක් ණ ක්ය ේ්රයේ ටස      

       ඉහ  සුදුසුකන ලබර ි බී).   යකෝ 
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විශ වෘ විපයරල ප්රි ාරපන යක ෂන ්ත සභරවෘ )ගි්ත අනු)ම ආනමනනකි්ත ලබර ේතනර ලප 

ජනස්තනිය පනන පිලිබප ඩිප්යලෝ)රවෘක් ලබර ි බී) හර ජනස්තනිය පන ක්ය ේ්රයේ ටස ඉහ  සුදුසුකන ලබර 

ි බී). 

2.5.  ා පුරුේප  අපර  යන ය . 

             2.6.  ළරයිළ ුදුසුදළන :  

සෑ) අයප්ක් කයනක්) ශ්රී ලිංකරය   නෑ) ප්රයේශනක යසේවෘන කිරී)ස්තග මනුවය්ත රරජකරරි ඉටු 

කිරී) ස්ත ප්ර)රණවෘ්ත ශරරිරික හර )රනසක යනෝෙයමරවෘනකි්ත යුක්ම වින යුුවන. 

             2.7.  යවෘා්ත :  

                        ශ්රී ලිංකික පුරවෘැසනකු වින යුුවන. 

                        විශි  ඨ චරිමනකි්ත යුක්ම වින යුුවන  

මනුවරස බපවෘර ෙැනී) සපහර 2.3 හර 2.4 අනුවෘ අවෘශය සුදුසුකන අනදුනා්ත කැපීමයනදී  2016.10.01 

දිනස සෑ) ආකරරනකි්ත) සුදුසුකන සනපූ්තණ කර ි බින යුුවන.   

 

04. වෘයහ :  

4.1.  අවෘ) සී)රවෘ    අවුරුදු  18 

4.2.  සාරි) සී)රවෘ  අවුරුදු 30 

 

05.  මාුවය්ත හ්වෘභරවෘය 

        ය)) මනුවර ස ථීරන, විරර) වෘැටුප් සහිමන. වෘැ්තපඹු හර අන්තපරු / වෘැ්තපඹු පුරු  අන්තපරු ,  

        විරර) වෘැටුප් ර)නස පරනක ුදපේ යෙවින යුුවන. 

 

06.  වෘැටුප් 

  6.1..  වෘැටුප් යක්ම අිංකන   MN 2 – 03/2016  

  6.2.  වෘැටුප් ාරි)රණන      රු. 28ග940 – 10 x 300 – 11 x 350 – 10 x 560 – 10 x 660 – 47,990/- 

 

07.  ා්තීම) එක් අවුරුදු වෘැඩ බැලීයන කරලනකස නස්තන. රජයේ ප්රවෘත්ති  යපාර්තමයන්තුවය  

       යවෘබ් යේඛක මනුවයරහි III වෘන යරේණිය නස බඳවෘර යෙන වෘසර 03ක් ඇුව ම බඳවෘර ෙැනීයන  

         ාටිාරටියනහි සඳහ්ත ාරිදි ා ුදවෘැනි කර්තනක් )මර කඩඉන ාරීක් ණන ස)්ත වින යුුවන.  

 

 08. රරජය ාරිාරලන චරයේඛ අිංක 07/2007 ස අනුවෘ හර ටස අනුශරිංගික චරයේඛ අනුවෘ  

          මනුවරස අපර  )ට්සයන භර ර ප්රීමණමරවෘන ලබර ෙම යුුවන.      



  

 09. රරජය යසේවෘර යක ෂන ්ත සභර කර්තන ාටිාරටික රීි  වෘලසප, ශ්රී ලිංකර ප්රජරමර්ත්රික ස)රජවෘරදී  

          ජනරජයේ ආනමන සිංග්රහනසප, රජයේ ුදපේ යරගුලරසවෘලසප, යපාර්තමයන්තුවෙම අයනකු්ත 

         නියනෝෙ වෘලසප ය)) ා්තීම) නස්ත ය . 
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10.  අයුසනා්ත ඉදිරිා්ත කිරීන  
 

i     අනදුනා්ත 2017.01.09  දිනස යහෝ එදිනස ප්රථ) රජයේ ප්රවෘත්ති  අධ්යක්  ජනරරේග රජයේ  

ප්රවෘත්ති  යපාර්තමයන්තුවවෘ යන . 163, කිරු ාන )රවෘම, යක  ඹ 05 නන ලිපිනනස ලැයබන යසේ  

ලිනරාදිිංචි මැාෑයල්ත ඉදිරිා්ත කල යුුවය . එදිනස ාසුවෘ ලැයබන අනදුනා්ත ප්රි ක්ය ේා කරනු ලැයබ්.    

ii. ඉදිරිා්ත ක  යුුව අනදුනා්රයේ ආප්තශ ආකති නක් ය)) නිය පනන අවෘසරනයේ පැක්ය .  

අනදුනකරුවෘ්ත ඔවු්තයේ අනදුනා්ත A4 ප්ර)රණයේ කඩපරසනක සකස  කර ම)රයේ අ්ත අකුරි්ත 

       සනපු්තණ ක  යුුවන. 

 

iii.   අනදුනාම බහරලන කවෘරයේ ඉහ  වෘන යක වෘය්ත “රජයේ ප්රවෘත්ති  යපාර්තමයන්තුවය  යවෘබ් යේඛක   

       මනුවර සඳහර බඳවෘර ෙැනී)” නනුයවෘ්ත සපහ්ත ක  යුුවන. 

 

 iv. යන ස)ඟ ඇි  ආප්තශ අනදුන ා්රයේ ආකති නස අනුකුල යන වෘන අනදුනා්ත ප්රි ක්ය ේා කරනු  

        ලැයබ්. අනදුනා්ත නැි ීම) යහෝ ප්ර)රප ීම) ෙැන කිසදු ාැෂනණිය ේලක් භරර ෙනු යන ලැයබ්. 

 

11. හරවෘපය යම රුවරු හැායීන 
 

 

ඔබ විස්ත එවෘන ලප අනදුන ා්රයේ සඳහ්ත කර ඇ්තමරවු නන යම රුවරක් අසමය යහෝ වෘැරදි බවෘ බඳවෘර 

ෙැනී)ස යාර අනරවෘරණන වුවෘයහ ්ත ඔබයේ අයප්ක් ක්තවෘන අවෘලිංගු කරනු ලැයබ්. එබඳු අසමය යහෝ 

වෘැරදි යම රුවරක් බඳවෘර ෙැනීය)්ත ාසුවෘ අනරවෘරණන වුවෘයහ ්ත ටස අපර  ක්රිනර )ර්තෙන්තස නස්තවෘ 

යසේවෘයන්ත ාහ කිරී)ස කසයුුව කරනු ලැයබ්. 

 

12.  ය)) නිය පනයේ සඳහ්ත යන වෘන නන කරුණක් යවෘයම ්ත ඒ සනබ්තධ්යන්ත අවෘසරන තීරණන රරජය  

     යසේවෘර යක ෂන ්ත සභරය  නින)න ාරිදි වෘ්තය්තන. එය)්ත) පුරප්ාරඩු පිරීම) යහෝ යන පිරීම) යහෝ   

     පුරප්ාරඩු වෘලි්ත යක සසක් පිරීම) පිළිබඳ අවෘසරන තීරණන රරජය යසේවෘර යක ෂන ්ත සභරවෘ සුවය . 

 

13.  ය)) නිය පනයේ සිංහල , යප)  හර ඉිංග්රිස භර ර ාරඨ අමර නන අනනුකුලමරවෘක් ඇි  වුවෘයහ ්ත සිංහල  

     භර ර ාරඨන බලාැවෘැ්තය . 

 

රරජය යසේවෘර යක ෂන ්ත සභරය  නින)න ාරිදි , 

                    රරජය යසේවෘර යක ෂන ්ත සභරවෘ විස්ත බලන ාවෘරන ලප  



2016. 11. 18  වෘැනි දින ග                                        රජයේ ප්රවෘත්ති  අධ්යක්  ජනරරේග                                                     

රජයේ ප්රවෘත්ති  යපාර්තමයන්තුවවෘ.    රජයේ ප්රවෘත්ති  යපාර්තමයන්තුවවෘ 

අිංක 163ග කිරු ාන )රවෘමග 

යක  ඹ 05.   

                                                      

 

 

 

ආප්තශ් අයුසන ාත්රය 

 

                (කර්තනරලීන ප්රයනෝජනන සඳහර ි.) 

 

රජයේ ප්රවෘත්ති  යපාර්තමයන්තුවය  ළමනාරළර  හකළරර මර්ෂණිකළ යා වෘා බහු ඛණ්ඩ 1 (MN -

02 -2006-A) යහේවෘර ග ය අය්ත යවෘබ් යේඛළ ාුවර හඳකර බඳවෘර ගැනීන. 

 

1.0 )රධ්යන    

සිංහල - 1 

යප)  - 2 

ඉිංග්රීස - 3 

(අපර  අිංකන යක ටුවෘ ුව  ලින්තන.  

 

2.0  යාෞේෙලික යම රුවරු   

2.1 ුදල'කුරු අෙස යන පර ුදලකුරු ස)ඟ න) ඉිංග්රීස කැපිසේ අකුයර්ත      

සපරහරණ   SILVA A. B. 

2.2 සනපූ්තණ න) ඉිංග්රීස කැපිසේ අකුයර්ත      

2.3 සනපූ්තණ න) (සිංහයල්ත / යප) ය ්ත       

2.4 යාෞේෙලික ලිපිනන(සිංහයල්ත / යප) ය ්ත         

2.5 ස ත්රී / පුරු  භරවෘන   පුරු     - 0  අපර  අිංකන යක ටුවෘ ුව  ලින්තන 

  ස ත්රී     - 1        

            

2.6 විවෘරහක / අවිවෘරහක බවෘ   අවිවෘරහක   - 1   අපර  අිංකන යක ටුවෘ ුව  ලින්තන 

        විවෘරහක - 2 

 

2.7 ජන වෘ්තෙන   (සිංහල - 1ග යප)  -2ග ඉ. යප)  - 3ග ුදස ලින - 4ග යවෘන්ත - 5  

                                                              අපර  අිංකන යක ටුවෘ ුව  ලින්තන 

 

 

 

 

 

 

          



2.8 ජරි ක හැඳුනුනා්ත අිංකන    

 

2.9 සා්ත දිනන   වෘ්ත න                                       )රසන                     දිනන    

 

 

 

2.10 අනදුනා්ත භරර ේතනර අවෘසරන දිනස වෘනස  අවු                           )රස                දින 

 

2.11 දුරකථන අිංකන (ි යබ් නන     

  

 

 

3.0   අධ්යරාන සුදුසුකන  (අ.යා .ස.(සර.යා.  විභරෙන  වෘ්ත න  

වි න යරේණිය න 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

අ.යා .ස.(ස.යා.  විභරෙන  වෘ්ත න  

වි න යරේණිය න 

  

  

  

  

 

   4.0  වෘත්තතීන සුදුසුකන   ....................................................... 

 

   5.0  අනදුනකරුයේ සහි කන   

  ඉහම සපහ්ත යම රුවරු සමය හර නිවෘැරදි බවෘ සහි ක කරෂන. 

     

අනදුනකරුයේ අ්තසන 

        

      

          



දිනන    

   6.0 අ්තසන සහි ක කිරී)  

      ය)) අනදුනාම ඉදිරිා්ත කරනු ලබන ..................................................................................... )නර/ෂනන/ය)නවින )ර 

යාෞේෙලිකවෘ ප්තනර හඳුනන බවෘ්ත ......................................................... දින )ර ඉදිරියේදි ඔහුයේ/ඇනයේ අ්තසන මැබූ 

බවෘ්ත සහි ක කරෂන.           

                       

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

    අ්තසන සහි ක කරන ලප  

          නිලධ්රරිනරයේ අ්තසන 
න) - .......................................................... 

ාපවි නර)න - ..................................................... 

ලිපිනන -.........................................................         

දිනන -  ........................................... 

 

(අනදුනා්රයේ අයප්ක් කනරයේ අ්තසන රජයේ විදුහලක විදුහේාි වෘරයනකු/සර)පරන විනිශ චනකරරවෘරයනකු/දිවුරුෂන 

යක )සරරිස වෘරයනකු/නීි ඥවෘරයනකු/ප්රසේධ් යන මරරිස වෘරයනකු ්රිවිධ් හුදපරය  අකාකරරිල්ත නිලධ්රරයනකු යහෝ රු. 22ග935/- 

ක් යහෝ ටස වෘැඩි )රසක ඒකරබේධ් වෘැටුාක් ලබන රජයේ ස ථිර මනුවරක් පරණ නිලධ්රරියනකු විස්ත සහි ක ක  යුුවන.  

 

 


