
ශ්රී ලංකා ප ලංල ිසියේලඅ ලංිසි ලංනකනා ප ලංත ර ස ලංහා ප ලංනා ප ලංනීම . 

 

1.0 ශ්රී ලංා ප ලංලඳිසියේල  ලංඅසිබන්නප ලංතනතුරු ලං02 ලංක් ලංවශප ලංබලප ලංගැනීම් ලංයේදු ලංකිරීමට ලංඅයදුම්ඳත් ලං ැලනු ලං

ැලේ. 
 

2.0  ලංලෘත්තීය ලං ඳරීක්ණලයන් ලං වශ ලං ලයෝගයතපල ලං ඇගයීලම් ලං වම්මුඛ ලං ඳරීක්ණලයන් ලං ඉශෂම ලං කුණු ලං බප ලං

ගන්නප ලංඅයදුම් රුලන් ලංඅතරින් ලංකුණු ලංඅනුපිළිලල ලංඅනුල ලංශප ලංඳලතින ලංපුරප්ඳපඩු ලංඅනුල ලංතනතුරට ලංබලප ලං

ගනු ලංැලේ. ලං 

 
 

 

3.0 ලැටුඳ ලං :- ලං අා  ලං 03/2016 ලං ශප ලං 2016.02.25 ලං දිනැති ලං රපජ්ය ලං ඳරිඳපන ලං ක්රලේඛයට ලං අනුල, ලං අසිබන්නප ලං

තනතුරට ලංඅදපෂ ලංමපයේ  ලංලැටුප් ලංඳරිමපණය ලංPL 2 ලං- 2016 , ලංරු.25,250/- ලං10x270/- 10x300/- 10x330/- 

12x350/- රු.38,450/- ලං ලේ. ලං රු.28,250/= ලං න් ලං ඔේබට ලං යපම ලං වශප ලං II ලන ලං ලරේණියටයට ලං උවවව ලං ම ම ලං ද ලං

රු.31,280/= ලංන් ලංඔේබට ලංයපම ලංවශප ලංI ලන ලංලරේණියටයට ලංඋවවව ලංම මද ලංරු.34,600/= ලංන් ලංඔේබට ලංයපම ලංවශප ලං

විලේ ලංලරේණියටයට ලංඋවවව ලංම මද ලංබප ලංගත ලංයුතුය. ලං ම ලංක්රලේඛල  ලං II ලන ලංඋඳලේඛනල  ලංවශන් ලංඳරිදි ලං

ලගම ම් ලංයේදු ලං රනු ලංැලේ. 
 

 

4.0 ලමම ලංඳත්ම ම ලංවිරපම ලංලැටුප් ලංවහිතය. ලංනිධපරීන්ට ලංහිමි ලංවිරපම ලංලැටුප් ලං්රමය ලංපිළිබ ලංරජ්ය ලංවියේන් ලංඉදිරිල දී ලං

ගනු ලංබන ලංප්රතිඳත්තිමය ලංතීරණය ට ලංඔවුන් ලංයටත් ලංවිය ලංයුතු ලංලේ. ලංතල ලංද, ලංඔවුන් ලංලැන්දඹු ලංඅනත්දරු ලංවිරපම ලං

ලැටුප් ලං්රමයට ලං/ ලංලැන්දඹු ලංපුරු ලංශප ලංඅනත්දරු ලංවිරපම ලංලැටුප් ලං්රමයට ලංදපය  ලංවිය ලංයුතුය. ලංරජ්ය ලංමිනන් ලංවිිනන් ලං

විට ලංනියම ලං රනු ලංබන ලංආ පරයට ලංනිධපරීන් ලංවියේන් ලංඒ ලංවශප ලංදපය  ලංමුදේ ලංලගවිය ලංයුතුය. 
 
 

5.0 සුදුසු ම් ලං:- ලංඅසි ලංබන්නප ලංතනතුර ලංවශප ලංබලප ලංගැනීමට ලංඳශත ලංවශන් ලංසුදුසු ම් ලංඅදපෂ ලංලේ. 

a. ශ්රී ලංපාකි  ලංපුරලැයේයකු ලංවිය ලංයුතුය. 

b. අයදුම්ඳත් ලංභපර ලංගන්නප ලංඅලවපන ලංදිනයට ලංලයව ලංඅවුරුදු ලං18 ලංට ලංලනිඅඩු ලංශප ලංඅවුරුදු ලං45 ලංට ලංලනිලැඩි ලං

විය ලංයුතුය. 

c. අලම ලංඅධයපඳන ලංසුදුසු ම් ලං:- ලං08 ලංලරේණියටය ලංවමත්ම ම. 

d. ඳෂපුරුද්ද ලං:- ලංතනතුරට ලංඅදපෂල ලංලවර ලංලද   ලංඳෂපුරුද්දක් ලංතිබිය ලංයුතුය. 

e.  පයි  ලංසුදුසු ම් ලං:- ලංශ්රී ලංා පලේ ලංෑන ම ලංප්රලද්ය  ලංලවේලය ලංකිරීමටත්, ලංතනතුලේ ලංරපජ් පරි ලංඉටු ලං

කිරීමටත් ලංප්රමපණලත් ලංපරීරි  ලංශප ලංමපනයේ  ලංලයෝගයතපලලයන් ලංයුක්ත ලංවිය ලංයුතුය. 

f. අයදුම් රුලන් ලංවිශිවඨ ලංකරිතයකින් ලංයුක්ත ලංවිය ලංයුතුය. 
 

ව ම ලංඅයදුම් රුලකුම ලංතනතුරට ලංඅදපෂ ලංයේයලු ලංසුදුසු ම් ලංියදුම් ත් ලං ීා   ලංදි ලඅ ලංලශෝ ලංඊට ලංලඳර ලංලශෝ ලං

වම්පූේණ ලං ර ලංතිබීම ලංඅනිලපේය ලංලේ. 
 

6.0 ලෘත්තීය ලංඳරීක්ණය ලං:- 

 
අසි ලං බන්නප ලං තනතුරට ලං අදපෂල ලං ලෘත්තීය ලං නිපුණතපලය ලං පිළිබ ලං ප්රපලයෝක   ලං ඳරීක්ණය ලං

(අසි ලංබැලීම ලංශප ලංඅසි ලංභපපල ලංපිළිබ ලංඇති ලංදැනුම ලංප්රපලයෝක  ල ලංඳරීක්ප ලං රනු ලංැලේ) 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ලයෝගයතපල ලංඇයයීලම් ලංවම්මුඛ ලංඳරීක්ණය ලං:- 

කකුණු ලංකනප ලංලෙ  ලංප්රධාප  ලංීර්ෂ උ රි  ලංකකුණු ලං

ප්ර පයය 

අතිලේ  ලංඅධයපඳන ලංසුදුසු ම් 20 

තනතුරට ලංඅදපෂ ලංක්ලේත්රය ලංපිළිබල ලංඇති ලංදැනුම 35 

අතිලේ  ලංඳපුරුද්ද 40 

වම්මුඛ ලංඳරීක්ණ ලංමණ්ඩල  ලංදක්ලන ලංකුවතපලය 05 

  තුල 100 

 

වටශන ලං- ලංතනතුරට ලංබප ලංඇති ලංඳෂපුරුද්ද, ලංඅධයපඳන ලංසුදුසු ම් ලංපිළිගත ලංශැකි ලංවශති  ලංමිනන් ලංවනපථ ලං ෂ ලං

යුතුය. ලං ම ලංසුදුසු ම් ලංඅයදුම්ඳත් ලං ැලන ලංඅලවපන ලංදිනට ලංලාගු ලංවිය ලංයුතුය. 
 

7.0 ඉේලුම් ලං ඳත්රය ලං පිරම ලම්දී ලං ඉතප ලං වැෂකිසිමත්ල ලං නිරලදය ලං ලතිරතුරු ලං වැඳයිය ලං යුතුය. ලං සුදුසුදු ම් ලං ඳරීක්ප ලං

කිරීලම්දී ලංයම් ලංඅලප්ක් ලයකු ලංනුසුදුසු ලංබල ලංඅනපලරණය ලංවුලලශිත් ලංෑන ම ලංඅලවවථපල  ලංඔහුලේ ලං/ ලංඇයලේ ලං

අලප්ක් ත්ලය ලංඅලාගු ලං ෂ ලංශැකිය. ලං අයදුම් රුලකු ලංවියේන් ලංඉදිරිඳත් ලං රන ලංද ලංලතිරතුරක් ලංෑන ම ලං

අලවවථපල  ලංඅවතය ලංබල ලංලඳනී ලංක යලශිත් ලංලශෝ ලංඔහු ලං/ ලංඇය ලංරජ්ල  ලංලවේලලයන් ලංඳශ ලංකිරීමට ලංපිළිලන. 

 
8.0 ඳශත ලංවශන් ලංආදේ ලංආ ෘතියට ලංඅනුකල ලංඅයදුම්ඳත්රය ලංඉදිරිඳත් ලං ෂ ලංයුතුය. ලංඊට ලංඅනුක ලංලනිලන ලංශප ලං

නිලැරදිල ලං වම්පූේණ ලං  ර ලං ලනිමැති ලං අවම්පූේණ ලං තත්ත්ලල  ලං ඳලතින ලං අයදුම්ඳත්ර ලං කියේදු ලං දැනුම් ලං දීමකින් ලං

ලතිරල ලං ප්රතික්ලේඳ ලං  රනු ලං ැලේ. ලං නියේ ලං ඳරිදි ලං අයදුම්ඳත්ර ලං වම්පූේණ ලං ලනිකිරීලමන් ලං යේදුලන ලං ඳපඩුල ලං

අයදුම් රුලන් ලංවියේන් ලංදරප ලංගත ලංයුතුය. 

 

9.0 අයදුම්ඳත්රය ලං බශප ලං  ලන ලං  ලරල  ලං ලම් ලං ඳව ලං ඉශෂ ලං ල ෂලලේ ලං “ශ්රී ලං කා ප ලං ල ිසියේලඅ ලං ිසි ලං නකනා ප ලං

ත ර සට ලංනා ප ලංනීම ” ලංයන්න ලංවශන් ලං රන්න. ලංඅයදුම්ඳත්ර ලං2019.06.07 ලංදිනට ලංලඳර ලං විය ලංයුතුය. 

 

10.0 ලමම ලංනිලේදනල  ලංවශන් ලංසුදුසු ම් ලංඇති ලංඅය ලංඳමණක් ලංඉේලුම් ලං ර ලංඇතැයි ලංයන ලංපූේල ලංනිගමනය ලං ලංමත ලං

නියමිත ලංදිනට ලංලශෝ ලං දිනට ලංලඳර ලංලශෝ ලංඉේලුම් ලංඳත්ර ලංඉදිරිඳත් ලං ර ලංඇති ලංයේයලු ලංඅයදුම් රුලන් ලංලඳිසිවවඳති ලං

වියේන් ලං ලං ෘත්තීය ලං රීක්ෂයයට ලං ැලනු ලංැලේ. ලං ලශත් ලං ලවේ ලං ැම ම ලංඅයදුම් රු ලංලමම ලංතනතුර ලංවශප ලං

සුදුසු ම් ලංවපුරප ලංඇති ලංබලට ලංපිළිගැනීමක් ලංලව ලංවෂ නු ලංලනිැලේ. ලංලෘත්තීය ලංඳරීක්ණලයන් ලංඉශෂම ලං

කුණු ලංබප ලංගන්නප ලංඅයදුම් රුලන් ලංලයෝගයතපල ලංඇයයීලම් ලංවම්මුඛ ලංඳරීක්ණයට ලං ැලප, ලංඅයදුම්ඳත් ලං

 ැම ලම් ලංනිලේදනය ලංඅනුල ලංසුදුසු ම් ලංතිලේදැයි ලංඳරීක්ප ලං රන ලංඅලවවථපලේ ලංඅලය ලංසුදුසු ම් ලංලනිමැති ලං

බල ලංඅනපලරණය ලංවුලලශිත් ලං ම ලංඅයලේ ලංඅලප්ක් ත්ලය ලංඅලාගු ලං රනු ලංැලේ. 

 

11.0 අලප්ක් යින්ලේ ලංඅනනයතපල ලංවනපථ ලංකිරීම ලංවශප ලංඳශත ලංවශන් ලංසියකියවිසි ලංලසින් ලං  ක් ලංවම්මුඛ ලං

ඳරීක්ණ ලංමණ්ඩය ලංලලත ලංඉදිරිඳත් ලං ෂ ලංයුතුය. 

a. පුද්ගයින් ලංසියපඳදිාචි ලංකිරීලම් ලංලදඳපේතලම්න්තුල ලංමිනන් ලංනිකුත් ලං රන ලංද ලංලාගු ලංජ්පති  ලං
ශැඳුනුම්ඳත, 
 

b. ලාගු ලංවිලද් ලංගමන් ලංබඳත්රය. 
 

 
 

 



12.0 තනතුර ලංවශප ලංලතෝරප ලංගනු ලංබන ලංඅයදුම් රුලන් ලං ළුතර ලංලඳිසිවව ලංවිදයපයට ලංඅනුයුක්ත ලං රනු ලංබන ලං

අතර ලංඔවුන් ලං ම ලංලවේලප ලංවවථපනල  ලංවශ ලංවිලේ ලංරපජ් පරී ලංඅලවවථප ලංලදී ලං ම ලං ටයුතු ලංවශප ලංද ලංලගකීලමන් ලං

වශපය ලංවිය ලංයුතුය. 

 

13.0 ලමහි ලංවශන් ලංලනිලන ලංයම් ලං රුණක් ලංලලලතිත්, ලංඒ ලංවම්බන්ධල ලංලඳිසිවවඳති ලංවියේන් ලංතීරණය ලං රනු ලංඇත. ලං

යේයලුම ලං අයදුම් රුලන් ලං ලමම ලං නිලේදනල  ලං වශන් ලං ලඳිදු ලං නීතිරීති ලං අනුල ලං  ටයුතු ලං කිරීමට ලං බැඳී ලං යේිනනු ලං

ඇත. 

 

 

 

 

 
 

සී.ඩී.වි්රමරත්න 

ලැඩබන ලංලඳිසිවවඳති 
 

2019.05.23 

ලඳිසිවව ලංමූවවථපනල දී. 

 

 

අයදුම්ඳත් ලංඳශත ලංවශන් ලංසිපිනයට ලංලයිමු ලං  ලංයුතුය. 

අධයක් ලං(යේවිේ ලංඳරිඳපන) 

ලනි.78, ලංමුක්තපේ ලංප්පවප ලංලගිඩනැක ේ, 

ලදලන ලංමශෂ, ලංග්ර න්පාඳපවව ලංඳපර, 

ල ිෂඹ ලං14. 

 
 
 
 


