
1 
 

        

 

                            

 
 

 

අධ්යාපන අ අතායාාංශය 

 

දිවයිනේ ජාතික හා පන ළාත් පන ාසල්වල ඉාංග්රීසි ගුරු පුරප්පන ාඩු හා උතුරු හා අැනෙඅහිර පන ළාත් සඳහා 

නොරතුරු ාක්ෂණය, ෙෘහ විද්යාව, නස්ේද්ය ය විෂයයේ ිවිර, සාංීත, අය අය  සඳහා ්රී ලාංකා 

ගුරු නසේවනේ 3 පන ේතිනේ I(ඇ  නරේණියටයබ වඳවා ෙැමත-2021  

 
දිවයිනේ ජාතික හා පළාත් පාසල්වල ඉංග්රීසි ග රු ප රප්පාපා හ හා ුරු ප හා නැනෙනහි් පළාත්  සඳහා 

නතෝරු ප තාක්ෂණය, ෙෘහ විද්යාව, නසෞේද්ර්ය විෂයේහි (චිත්ර, සංිතත, නර්තනය ) පවතින රප්පාපා හ 

සඳහා ශ්රී ලංකා රු ප නසයවන  3  පේතිය I(ඇ) නරයණියටයඩ ප්පානලාධාරානේ බඳවා ෙැනීධ සඳහා 

සුදුසුකම් ලත් ස්ත්රී, රප පෂ නද්පාර්ශවනයේධ අයදුම්පත් කැඳවනු ලැනේ .නධධ නිනේද්නය අවසානන  

ඇති ආද්ර්ශ ආකෘතිය අනුව පිළිනයල ක්න ලද් අයදුම්පත් 2021.03.19 දිනඩ නහා ඊඩ නප් “විභාෙ  

නකොධසාරිස්  ජන්ාල්, ආයතනික විභාෙ සංවිරාන ශාඛාව, ශ රී ලංකා විභාෙ නද්පාර්තනම්ේරුව, 

තැ.නප.1503, නකොළඹ” නවත ලැනබන නසය ලියාපදිංචි තැපෑනලේ එවිය යුරුය.(ඉදිරින දී ධාර්ෙෙත 

ක්රධය යඩනත් අයදුම්පත් කැඳීමධඩ බලානපොන්ොත්රු වන බැවිේ   සඳහා පිවිසුධ නුදුනර්ධ ්රසි ග්ධර 

ක්නු ලැනේ.) තව ද් විභාෙන  නධ සි ගංහල අයදුම්පත්වල සි ගංහල භාෂාවඩ අධත්ව ඉංග්රීසි ගනයේ ද්, 

නද්ධළ අයදුම්පත්වල නද්ධළ භාෂාවඩ අධත්ව ඉංග්රීසි ගනයේ ද් නයදිය යුරුය. අයදුම්පත් බහා එවනු 

ලබන කව්න  වම්පස ඉහළ නකළවනර් “දිවයිනේ ජාතික හා පළාත් පාසල්වල ඉංග්රීසි ග  රු ප රප්පාපා හ 

හා ුරු ප හා නැනෙනහි් පළාත්  සඳහා නතෝරු ප තාක්ෂණය, ෙෘහ විද්යාව නසෞේද්ර්ය විෂයයේ,  

(චිත්ර, සංිතත, නර්තනය ) සඳහා ශ්රී ලංකා රු ප නසයවන  3 පේතින  1(ඇ) නරයණියටයඩ බඳවා ෙැනීනම් 

විවෘත ත්ෙ විභාෙය- 2021" නලස අනිවාර්යනයේ සඳහේ කල යුරුය.  

 

සබහඅ 1:- අයදුම්පතක් නහා   සම්බේධිත ලිපියක් තැපෑනල්දී නැතිවූ බවඩ නහා ්රධාද් වූ බවඩ 
නකන්න පැමිණියටලි ෙැන සලකා බලනු නනොලැනේ. අවසාන දිනය ද්ක්වා අයදුම්පත් ්රධාද් ිරනනධේ 
සි ගදුවිය හැිර ්රතිවිපාක අයදුම්ක පවේ විසි ගේධ විඳද්්ා ෙත යුරුය. එනධේධ අයදුම්පත් ලැබී ඇති බව 
ද්ේවනු  නනොලැනේ. 

02. නසේවයබ වඳවා ෙැමනේ ක්රතය:  

 
2.1 විභාෙ නකොධසාරිස් ජන්ාල් විසි ගේ පවත්වනු ලබන ලිඛිත ත්ෙ විභාෙන  ්ර ශන් පත්ර නද්කඩධ 

නපනී සි ගඩ, එක් එක් ්ර ශ්න පත්ර යඩ ලකුණු 40%ක් වූ අවධ ලකුණු ්ර ධාණයක් ලබා ෙේනා 
අයදුම්ක පවේනේ මුළු ලකුණුවල එකරුනේ ප රමුඛතාව අනුව  පවතින රප්පාපා හ සංඛයාව නධේ 
පස් (05) රුණයක් සාධානය සම්මුඛ පනක්ෂණයකඩ නයොමු ක්නු ඇත. නධධ ෙැස් 
නිනේද්නන  සඳහේ සුදුසුකම් සරප්ා නනොධැති අයදුම්ක පවේ සාධානය සම්මුඛ පනක්ෂණන  දී 
්රතික්නෂයප ක්නු ලැනේ. 

 
2.2 සාධානය සම්මුඛ පනක්ෂණනයේ සුදුසුකම් ලැබූවේ රු ප වෘත්තින  දී වැද්ෙත් වන ඉනෙනුම් හා 

ඉෙැේීමම් ක්රියාවලිය පිළිබඳව කුසලතාව ධැන බැලීධ සඳහා නධධ ෙැස් නිනේද්නන  13.2 
වෙේතිය අනුව ්රානයාිතක පනක්ෂණයකඩ භාජනය ිරනනධේ අනරු පව අයදුම්ක ප විසි ගේ 
්රානයාිතක පනක්ෂණන  දී හා ලිඛිත පනක්ෂණන  දී ලබා ෙේනා මුළු ලකුණුවල ්රමුඛතාව 
ධත පාසල් පාද්ක ක්රධය පද්නම් ක් නෙන පවත්නා රප්පාපා හ සංඛයාව අනුව බඳවා ෙැනීම් සි ගදු 
ක්නු ලැනේ. 

 
2.3 ්රානයාිතක පනක්ෂණ අවස්ථානේ දී අයදුම්ක පවේඩ අද්ාළ රප්පාපා හ නල්ඛනය ්රද්ර්ශනය 

ක්නු ලැනේ.   අනුව අයදුම්ක පවේ විසි ගේ එධ අවස්ථානේ දී රප්පාපා හ පවතින පාසල් සඳහා 
ස්වකීය පත්ීමම් ලබා ෙැනීධඩ ඇති ධනාපය අනුපිළිනවලිේ ද්ැක්විය යුරුය. 
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2.4   නධධ රප්පාපා හ සඳහා බඳවාෙනු ලබේනේ පාසල් පාද්ක ක රධය පද්නම් ක් නෙන වන බැවිේ 
වස් 08 ක් ෙත වනරු ප ිරසි ගදු අයු්ිරේ ස්ථාන ධා පීමම් ලබා නද්නු නනොලැනේ. නධධ වස් 08 
රුළ පත්ීමම්ලාභීේ සද්හා ධා පීමම් අයදුම් කළ නනොහැිර අත් යම් නහයිරේ රු ප ධා පවක් 
සඳහා අයදුම් කළ තැනැත්නතකු නේ නම් ඔහුනේ /ඇයනේ පත්ීමධ අනහාසි ග ිරනධ සි ගදු නේ. 

 

 2.5. පන වතිඅ පුරප්පන ාඩු 

 

පළාත 

ඉංග්රීසි ග ධාරය සි ගංහල ධාරයය නද්ධළ ධාරයය 
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 ප

 

ත
ාක්
ෂ
ණ
ය

 

ෙ
ෘහ
 වි
ද්ය
ාව

 

ස
ංගී
ත

 

න
ැටු
ම්

 

චි
ත්ර

 

ෙ
ෘහ
 වි
ද්ය
ාව

 

ස
ංගී
ත

 

න
ැටු
ම්

 

චි
ත්ර

 

බස්නාහි් √  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

ධරයධ √  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

ද්කුණ √  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

ුරු් √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

නැනෙනහි් √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

වයඹ √  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

ුරු ප ධැද් √  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

සබ්ෙමුව √ - - - - - - - - - 

ඌව √  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 

03. නසේවනේ නියුක් කරවීනේ නකොේනේසි : 

 
i. නධධ තනරු් ස්ථි්ය. තනරු්ඩ හිමි විරාධ වැටුපා ක්ර ධය පිළිබඳ ්ජය විසි ගේ ඉදිරින දී 

ෙනු ලබන ්ර තිපත්තිධය තී්ණයේඩ ඔබ යඩත් විය යුරුය.  
 

ii. නධධ තනරු්ඩ පත්ීමම් ලබන නිලරානේ වස් රුනක (03) පරිවාස කාලයකඩ යඩත් 
වන අත් එධ වස් රුන (03) ඇරුළත පළමුවැනි කාර්යක්ෂධතා කඩඉම් පනක්ෂණය 
සධත්විය යුරුය. 
 

iii. ්ාජය පරිපාලන කක්රනල්ඛ 01/2014 හා ඊඩ අනුශංිතක කක්රනල්ඛ අනුව ්ාජය භාෂාව 
පිළිබඳ ්රීමනතාව ලබා ෙත යුරුය.  
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iv. ්ාජය නසයවා නකොමිෂේ සභා කාර්ය පරිපාිකක නතිවලඩ ද් ශ්රී ලංකා ්රජාතාේ්රික 
සධාජවාදී ජන්ජන  ආයතන සංග්රහයඩ ද්, ්ජන  මුද්ල් න්රුලාසි ගවලඩ ද් , 
නද්පාර්තනම්ේරුෙත අනනකුත් නිනයාෙවලඩ ද් නධධ පත්ීමධ යඩත්නේ. 

 
 

 

v. 2014.10.23 වැනි දින ශී් ර ලංකා ප රජාතාේති රක සධාජවාදී ජන්ජන  අංක 1885/38 ද්්න 
අති විනශයෂ ෙැස් පත රන  පළක්න ලද් ශී් ර ලංකා රු ප නසයවා වයවස්ථා සංෙ රහන  
සඳහේ විධිවිරානයේඩ ද්, එධ නසයවා වයවස්ථාවඩ මිේ ධරුවඩ සි ගදුක්නු ලබන 
සංනශාරනයේඩ ද් ්ාජය නසයවන  පත්ීමම්වලඩ අද්ාළ නපොදු නකොේන්ධසි ගවලඩ ද් නධධ 
පත්ීමධ යඩත් වනු ඇත.  

 

 

04. වැටුප් පන රිතාණය: 

 
නධධ තනරු්ඩ ්ාජය පරිපාලන කක්රනල්ඛ අංක 03/2016 ද්්න වැටුපා කක්රනල්ඛයඩ අනුව G-

E-01-2016 හි  ප.27, 740-300x6-380x7-445x2- ප.33,090/-(ධාසි ගක) වැටුපා පරිධාණයක් 

හිමි නේ.පත්ීමම්ලාභීේ  නධධ වැටුපා පරිධාණන  7 වන වැටුපා පියව් වන  ප. 29,540/- 

වැටුනපහි පිහිටුවනු ලැනේ. වැටුපා නෙීමධ සි ගදු ක්නු ලබේනේ එධ කක්රනල්ඛන  II 

ුපනල්ඛනන  සඳහේ විධිවිරාන අනුව නේ.නධයඩ අධත්ව ්ජන  නිලර්යිේ නවත ්ජය 

විසි ගේ කලිේ කලඩ නෙවනු ලබන නවනත් දීධනාවේ ද් ඔබඩ හිමිය.  

 
 

05. අධ්යාපන අ දුසුදුකේ : 
 

5.1     2014.10.23 වැනි දින ශී් ර ලංකා ප රජාතාේති රක සධාජවාදී ජන්ජන  අංක 1885/38 ද්්න අති  

විනශයෂ ෙැස් පත රන  පළක්න ලද් ශ රී ලංකා රු ප නසයවා වයවස්ථාව ්රකා්ව 2021.03.19 

දිනඩ පහත සඳහේ  සුදුසුකම් සරප්ා තිබිය යුරුය. 

5.2    අරයාපන විෂය භා් නර්ීය අධාතයාංශය විසි ගේ පි ළිෙනු ලබන ආයතනයක් විසි ගේ පිරිනධනු             

ලබන නද්වස්කඩ නනොඅ හ කාල ප්ාසයක් සහිත වූද් , ජාතික වෘත්තීය කුසලතා ධ්ඩධ හය 

(6) ඩ නනොඅ හ ත්ාති්ධක ප්පානලාධා පාඨධාලාවක් සාර්ථක නලස හද්ා්ා සම්පූර්ණ ක් 

තිබිය යුරුය.  

5.3      ශ්රී ලංකා රු ප නසයවා වයවස්ථානේ විධිවිරාන අනුව අරයයන නපොදු සහතික පත ර සාධානය නපළ 
විභාෙන  දී සි ගංහල භාෂාව නහා නද්ධළ භාෂාව විෂයයක් වශනයේ සධත් ීම තිබිය යුරුය. 

 
සබහඅ 2 :    විභාෙ නකොධසාරිස් ජන්ාල් විසි ගේ න්ධශී්ය අ.නපො.ස. (සා.නපළ.) විභාෙය හා සධානව 

පිළිෙනු ලබන  විභාෙ සධරුේඩ ද් නම් සඳහා ඉල්ලුම් කළ හැිරය. 

06. වයස් සීතාව:- 

අයදුම්පත් භා්ෙේනා අවසාන දිනඩ වයස අවු පදු 18 සම්පූර්ණ ීම තිබිය යුරු අත්, එදිනඩ 
වයස අවු පදු 35 නනොඉක්ධවිය යුරුය 
 (“  අනුව 2003.03.19 දිනඩ නහා ඊඩ නප් හා 1986.03.19 දිනඩ නහා ඊඩ පසු ුපේ දිනය 
නයදී ඇති අයඩ පධණක් නම් සඳහා අයදුම් ිරනධඩ සුදුසුකම් ඇත”) 
 

07. අනඅකුත් අවශයා : 

i. අයදුම්ක පවේ ශ්රි ලංකානේ රප්වැසි ගයේ විය යුරුය. 
ii. අයදුම්ක පවේ විශිෂ්ඩ කරිතයිරේ යුක්ත විය යුරුය. 
iii. නධධ නිනේද්නන  සඳහේ අයදුම්පත් කැඳීමනම් අවසේ දිනඩ, තනරු්ඩ බඳවා ෙැනීධ 

සඳහා අවශය සි ගයලුධ සුදුසුකම් සම්රපර්ණ ක් තිබිය යුරුය. 
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iv.  සෑධ අයදුම්ක පවකුධ ශ්රී ලංකානේ ෑනෑධ ්රන්ධශයක නසයවය ිරනධඩත් තනරුන්හි 
්ාජකාරි ඉටු ිරනධඩත් ්රධාණවත් ශානරික හා ධානසි ගක නයාෙයතානවේ යුක්ත විය 
යුරුය. 

 

 

 

08. අයසුේකිරීනේ ක රතය: 

8.1 අයදුම්පත  නධධ නිනේද්නයඩ අමුණා ඇති ආද්ර්ශ ආකෘතියඩ අනුකූල විය යුරු අත් එය A4 
ප රධාණන  කඩද්ාසි ගයක නද්පැත්ත භාවිත ක්මිේ සකස් ක් අයදුම්ක ප විසි ගේධ පි්විය යුරුය. 
1.0 සි ගඩ 3.5 නතක් වන ශී්ර්ෂ පළමුවන පිටුනේද් 3.6 සි ගඩ ශී්ර්ෂ අනිකුත් පිටු වලඩ ද් ඇරුළත් 
වන පරිදි විභාෙය සඳහා ඉල්ලුම් ක්න භාෂා ධාරයනයේධ තධ අයදුම්පත සකස ්කළ යුරු බව 
විනශයෂනයේ සැලිරය යුරුය. ආද්ර්ශ අයදුම්පතඩ අනුකූල නනොවන අයදුම්පත් ද්  අසම්පූර්ණ 
නලස නතෝරු ප සඳහේ ක් ඇති අයදුම්පත් ද් ද්ැනුම් දීධිරේ නතෝව ප රතික්නෂයප ක්නු 
ලැනේ. (අයදුම්පනත් ඡායා පිඩපතක් ළඟ තබා ෙැනීධ ප රනයාජනවත් විය හැිරය.) එබැවිේ 
නතෝරු ප නිවැ්දිව ඇරුලත් නකොඩ සම්පූර්ණ ක්නු ලබන අයදුම්පත ෙැස් නිනේද්නන  
ද්ැක්නවන අයදුම්පතඩ අනුකූල ද් යේන පිළිබඳවත්, නියමිත විභාෙ ොස්රු නෙවා එහි විස්ත් 
අයදුම්පතඩ ඇරුළත් නකොඩ ලදුපත අලවා ඇත් ද් යේන පිළිබඳවත් අයදුම්ක ප විසි ගේ විධසා 
බැලිය යුරු නේ.  

8.2      විභාෙ පරිපාිකය 

i. නධධ විභාෙය සි ගංහල, නද්ධළ හා ඉංග්රීසි ග ධාරයනයේ නකොළඹ දී පැවැත් නේ. 

ii. සෑධ අයදුම්ක පනවකුධ නධධ විභාෙන  සි ගයලුධ ්රශන් පත්රවලඩ නපනී සි ගිකය යුත්නත්, එක්   

භාෂා ධාරයයිරනි. එධ භාෂා ධාරයය සි ගය පත්ීමම් ලැබීධඩ නියමිත භාෂා ධාරයධ විය යුරුය. 

iii. අයදුම්ක පවකුඩ ස්වකීය අයදුම්පනතහි ද්ැක්නවන භාෂා ධාරයය පසුව නවනස් ිරනධඩ අවස් 

නද්නු නනොලැනේ. 

iv. විභාෙය ්රශ්න පත්ර නද්ක (02)ිරේ සධේවිත නේ. සෑධ අයදුම්ක පවකුධ ්රශ්න පත්ර නද්ක 

(02)ඩධ නපනී සි ගිකය යුරුය. සාධාර්ථය සඳහා එක් එක් ්රශ්න පත්රයඩ අවධ වශනයේ ලකුණු 

40ක් ලබා ෙැනීධ අනිවාර්ය නේ. 

v.  බඳවා ෙනු ලබන සංඛයාව පත්ීමම් බලරරියා විසි ගේ තී්ණය ක්නු ලැනේ.   

8.3   එක් අයදුම්ක පවකුඩ ඉදිරිපත් කළ හැක්නක්  එක් අයදුම්පතක් පධණියට. 

8.4 අයදුම්පනතහි ද් විභාෙය සඳහා වන ්රනේශ පනතහි ද්  අයදුම්ක පනේ අත්සන ්ජන  
විද්යාලයක විදුහල්පතිව්යකු / සාධද්ාන විනිශ්කයකා්ව්යකු/ දිවු පම් නකොධසාරිස්ව්යකු/ 
නීතිඥව්යකු/ ප රසි ග්ධර නනොතාරිස්ව්යකු/ ති රවිර හමුද්ානේ අධිකාරි බලයලත් නිලරාරියකු/ 
නපොලිස් නසයවන  ෙැස් කළ තනරු්ක් ද්්න නිලරාරියකු, ්ජන  ස්ථි් තනරු්ක් ද්්න 
නිලරාරියකු නහා විසි ගේ සහතික ක්නු ලැබ තිබිය යුරුය. 

 
8.5       විභාෙ ්රනේශපත්  නිකුත් කළ වහාධ   බව සඳහේ ක්මිේ රපවත්පත් නිනේද්නයක් ශ්රී ලංකා 

විභාෙ නද්පාර්තනම්ේරුව විසි ගේ පළ ක්නු ඇත. නිනේද්නය පළ ීම දින 02 ක් නහා 03 ක් ෙත 
වූ පසුවත් තධ ්රනේශපත නනොලද් අයදුම්ක පවකු නේ නම්, ද්ැේීමනම් සඳහේ පරිදි   පිළිබඳව 
ශ්රී ලංකා විභාෙ නද්පාර්තනම්ේරුනේ ආයතනික විභාෙ සංවිරාන ශාඛානවේ විධසි ගය යුරුය. 
එනසය විධසීනම් දී අයදුම්ක ප තධා අයදුම්ක්න ලද් විභාෙන  නධ, අයදුම්ක පනේ සම්පූර්ණ 
නධ, ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය හා ලිපිනය නිවැ්දිව සඳහේ කළ යුරුය. අයදුම්ක ප 
නකොළඹිේ බැහැ් පදිංචික පවකු නම්, එධ විස්ත් සධෙ ෆැක්ස් ධිතේ විභාෙ ්රනේශ පනතහි 
පිඩපතක් කප්නමිේ ලබාෙැනීධඩ හැිර අයදුම්ක පනේ ෆැක්ස් අංකයක් ද් සඳහේ ක්මිේ 
ඉල්ලීම් ලිපියක් 011-2784232 ද්්න ෆැක්ස් අංකය නවත නයොමු ක් විධසා සි ගටීධ වඩාත් 
ඵලද්ායී වනු ඇත. එනසය විධසීනම් දී විභාෙ නද්පාර්තනම්ේරුව විසි ගේ විධසා සි ගිකන ිරසි ගයම් 
නතෝරු්ක් සනාථ ිරනධ සඳහා තධා ලඟ තබා ෙත් අයදුම්පනතහි පිඩපත, විභාෙ ොසර්ු 
නෙීමනධේ ලද් ලදුපනතහි පිඩපත/ විභාෙ ොස්රු නෙීමධ අද්ාළ නම් ඊඩ අද්ාළ ලදුපනත් පිඩපත 
හා අයදුම්පත තැපැල් ිරනනම් දී ලියාපදිංචි කළ කුවිතාේසි ගය සූද්ානමිේ තබා ෙැනීධ ද් 
්රනයාජනවත් වනු ඇත.  
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09.  විභාෙයබ නපන ම සිටීත  :  
 

9.1 ෙැස් නිනේද්නන  සඳහේ සුදුසුකම් ඇති අය පධණක් අයදුම් ක් ඇතැ’යි යන පූර්ව 
නිෙධනය ධත නිනේද්නන  සඳහේ වයස් සීධාව රුළ වන, අයදුම්පත් භා්ෙේනා අවසාන 
දිනඩ නහා එදිනඩ නප් නියමිත විභාෙ ොස්රුව නෙවා ඊඩ අද්ාළ ලදුපත සධඟ නිවැ්දිව 
සම්පූර්ණ ක්න ලද් අයදුම්පත් නයොමුනකොඩ ඇති අයදුම්ක පවේ නවත විභාෙ නකොධසාරිස ්
ජන්ාල් විසි ගේ විභාෙ ්රනේශපත්  නිකුත් ක්නු ඇත. විභාෙයඩ නපනී සි ගිකන අයදුම්ක පවකු 
විභාෙ ධරයසථ්ානන   ශාලාධිපති නවත තධ අත්සන සහතික ක්න ලද් ප රනේශපත  ඉදිරිපත් 
නකොඩ විභාෙයඩ නපනී සි ගිකය යුරුය. එනසය ඉදිරිපත් නනොක්න අයදුම්ක පවකුඩ විභාෙයඩ 
නපනී සි ගටීධඩ අවස් නද්නු නනොලැනේ. 

 
9.2 අයදුම්ක පවකු තධාඩ නියධ ක් ඇති විභාෙ ශාලානේ දී විභාෙයඩ නපනී සි ගිකය යුරුය. සෑධ 

අයදුම්ක පවකුධ නියමිත විභාෙ ශාලාවඩ අද්ාළ ප රනේශ පත රය අත්සන සහතික ක්වානෙන 
පළමුනවේ ධ එධ ශාලානේ නපනී සි ගිකන දින එහි ශාලාධිපති නවත භා් දිය යුරුය.  

 
9.3 විභාෙය පැවැත්ීමධ හා ්රතිඵල නිකුත් ිරනධ සම්බේරනයේ විභාෙ නකොධසාරිස් ජන්ාල් විසි ගේ 

පනවනු ලබන නීතිනතිවලඩ විභාෙ අයදුම්ක පවේ යඩත් නේ.  එධ නීති නති ුල්ලංඝනය 
කළනහොත් විභාෙ නකොධසාරිස් ජන්ාල් විසි ගේ පනවනු ලබන ද් හවධකඩ යඩත් ීමධඩ ඔහුඩ 
නහා ඇයඩ නහා සි ගදුවනු ඇත. 
 

සබහඅ 03 :  අයදුම්ක පවකුඩ විභාෙ ප රනේශ පත රයක් නිකුත් ිරනධ ඔහු නහා ඇය නහා විභාෙයඩ 
ඉදිරිපත් ීමධඩ නහා තනරු්ක් ද්ැනධඩ සුදුසුකම් සරප්ා ඇති බවඩ පිළිෙැනීධක් නලස සලකනු 
නනොලබන අත් විභාෙය සධත්ීමධ පත්ීමම් ලැබීධඩ සුදුසුකධක් නලස සළකනු නනොලැනේ. 

 

10. අයසුේකරුවේනේ අඅඅයාව : 

 
තධා නපනී සි ගිකන සෑධ විෂයයක් සම්බේරනයේ ධ විභාෙ ශාලාධිපති සෑහිධකඩ පත් වන අයුරිේ 
අයදුම්ක පවකු  විභාෙ ශාලානේ දී තධ අනනයතාව ඔපාරප ක් සි ගිකය යුරුය. නම් සඳහා පහත 
සඳහේ එක් අනනයතා පතක් ඉදිරිපත් කල යුරුය.   

 
(i) රප්ධෙලයිේ ලියාපදිංචි ිරනනම් නද්පාර්තනම්ේරුව ධිතේ  නිකුත් කළ ජාතික හැදුනුම්පත.  
(ii) ආෙධන විෙධන නද්පාර්තනම්ේරුව ධිතේ නිකුත් කළ වලංරු වින්ධශ ෙධේ බලපත ් ් ය.  
(iii)නධාඩර් ්ථ ්රවාහන නද්පාර්තනම්ේරුව ධිතේ නිකුත්  කළ වලංරු රියදු ප බලපත්රය. 

 
එනධේධ විභාෙ අනපාක්ෂකයිේ අනනයතාව තහවු ප ක් ෙත හැිර වන පරිදි මුහුණ හා නද්කේ 
ආව්ණය ිරනනධේ නතෝව විභාෙ ශාලාවඩ ඇරුළු විය යුරුය.එනසය තධ අනනයතාව සනාථ ිරනධ 
ප රතික්නෂයප ක්න අයඳුම්ක පවේ විභාෙ ශාලාවඩ ඇරුළත් ක් නනොෙැනේ.තව ද් විභාෙ ශාලාවඩ 
ඇරුළත් වූ නධොනහොනත් සි ගඩ විභාෙය අවසේ ීම ඉේ පිඩවන නතක් විභාෙ නිළරානේඩ අයඳුම්ක ප 
හඳුනාෙත හැිර පරිදි මුහුණ හා නද්කේ ආව්ණය ිරනනධේ නතෝව සි ගිකය යුරුය.   
 
11. සාවද්ය නොරතුරු සැපන ීමතබ ද්ඬුවත :  

 
අයදුම්පත පි්ීමනම් දී ඉතා සැලිරලිධත්ව  නි්වද්ය නතෝරු ප සැපයිය යුරුය. නධධ විභාෙන  
නිතීනති අනුව යම් අයදුම්ක පවකුඩ සුදුසුකම් නනොධැති බව අනාව්ණය වුවනහොත් විභාෙයඩ 
කලිේ නහා විභාෙය පවත්වන කාලන  දී නහා විභාෙනයේ පසුව නහා ෑනෑධ අවස්ථාවක දී 
ඔහුනේ අනපාක්ෂකත්වය අවලංරු ිරනධඩ ඉඩ ඇත. අයදුම්ක පවේ ඉදිරිපත් ක් ඇති ිරසි ගයම් 
ක පණක් සාවද්ය බව නහළි වුවනහොත් එනසය නැතිනම් යම් වැද්ෙත් ක පණක් ඔහු/ ඇය ෑනෑකමිේ 
යඩපත් ක් ඇත්නම් ඔහු/ ඇය ්ජන  නසයවනයේ පහ ිරනධඩ යඩත් නේ. 
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12. විෂය නිය නේශය  

 
සි ගයලුධ අයදුම්ක පවේ ලිඛිත විභාෙන  ්රශ්න පත්ර නද්ක සඳහා නපනී සි ගටීධ අනිවාර්යය නේ. 
 
 

i. අභිනයාෙයතා පනක්ෂණය - කාලය පැය 01යි. (ලකුණු 100) 
අනපාක්ෂකයා සරු රු ප වෘත්තීය සඳහා වන කුසලතා, තර්කානුකූල බු්ධධිය පිළිබඳ ද්ැනුධ 
ධැන බැලීධ අ්මුණු නකොඩ නෙන නධධ ්රශ්න පත්රය සකසනු ලැනේ. නධය බහුව්ණ හා 
නකික පිළිරු ප ධාදිලින  ්රශ්න 50 ිරේ සධේවිතය. එධ ්රශ්න සි ගයල්ලඩධ නකික පිළිරු ප 
සැපයිය යුරුය. 
   

ii. සාධානය ද්ැනීධ - කාලය පැය 01 යි. (ලකුණු 100 යි) 
රු ප ක්නෂයත්රයඩ අද්ාළව එධ ක්නෂයත්රය පිළිබඳව ඇති සාධානය ද්ැනුධ හා/ නහා න්ධශී්ය 
වශනයේ සි ගදු ීම ඇති හා සි ගදුවන අරයාපන ්රවණතා පිළිබඳ සාධානය ද්ැනීධ හා අරයාපන 
නීමක්ණය පිළිබඳ සාධානය ද්ැනීධ පනක්ෂා නකන්න බහුව්ණ හා නකික පිළිරු ප 
ධාදිලින  ්රශ්න 50 ිරේ සධේවිත නේ. එධ ්රශ්න සි ගයල්ලඩධ නකික පිළිරු ප සැපයිය යුරු 
නේ. 
 

13. සේමුඛ පන රීක්ෂණය 

13.1 සාධානය සම්මුඛ පනක්ෂණය  - 

සාධානය සම්මුඛ පනක්ෂණයඩ ලකුණු ලබා නද්නු නනොලැනේ. 

සබහඅ 4 :    ඉටුක් ෙැනීධඩ අනපාක්ෂිත අ්මුණු - 

නසයවා වයවස්ථාව හා ඊඩ අනුකූලව ්රසි ග්ධර ක්නු ලබන නධධ නිනේද්නන  නහා රපවත්පත් 
 ද්ැේීමනම් සඳහේ සුදුසුකම් සරප්ා තිනේද්ැ’යි පනක්ෂා ිරනධ සහ කායික සුදුසුකම් පනක්ෂා 
 ිරනධ. 

13.2 ප්රානයික ක පන රීක්ෂණය   

්රානයාිතක පනක්ෂණය වශනයේ අයදුම්ක ප විසි ගේ හදුනාෙේනා ලද් ධාතෘකාවක් යඩනත් 
ඉදිරිපත් ිරරිධක් කළ යුරුය. නම් සඳහා පහත පරිදි ලකුණු හිමි නේ.  

අනු 

අාංකය 

ප්රානයික ක පන රීක්ෂණනේදී ලකු  

ලවානද්නු ලවඅ නිය ණායක 

උපන රිත ලකු  

ප්රතාණය 

සතත්වීතබ අවශය 

අවත ලකු  

ප්රතාණය 

01 අ්මුණ හා ්රවිශ්ඩ ීමධ 05 02 
02 නපෞ පෂය හා හඬ පාලනය 05 02 

03 සේනිනේද්නන  පැහැදිලි බව 05 02 

04 කාල කළධනාක්ණය 05 02 
05 ඉදිරිපත් ිරනනම් ශිල්ප ක්රධ භාවිතය 05 02 

 මුළු ලකුණු ්රධාණය 25 10 

  
සබහඅ 5 :-  ඉටුක් ෙැනීධඩ අනපාක්ෂිත අ්මුණු - 
 රු ප වෘත්තින දී වැද්ෙත්වන ඉනෙනුම් ඉෙැේීමම් ක්රියාවලිය පිළිබඳ අයදුම්ක ප සරු කුසලතාව 
 ධැන බැලීධ. 
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13.2.1 ්රානයාිතක පනක්ෂණ ක්රධනේද්ය 

 
(i) ්රානයාිතක පනක්ෂණය සඳහා කාලය විනාප් පහ (05)කඩ නනොඅ හ කාලයක් ලබා නද්නු 

ලැනේ. 
(ii) ්රානයාිතක පනක්ෂණය සඳහා ලබා ෙත හැිර ුපරිධ ලකුණු ්රධාණය විසි ග පහ (25) ිර. 

 
(iii) ්රානයාිතක පනක්ෂණය සධත් ීමධ සඳහා එක් එක් නිර්ණායක සඳහා අවධ වශනයේ 

ලකුණු 02 බැඟිේ ලබා ෙත යුරුය. 
(iv) ්රානයාිතක පනක්ෂණන  ඇෙයීධ අරයාපන විෂය භා් නර්ීය අධාතයාංශන  නල්කම් 

විසි ගේ පත් ක්නු ලබන සම්මුඛ පනක්ෂණ ධණ්ඩලයක් විසි ගේ සි ගදු ක්නු ලැනේ. 
 
13.2.2 නිර්ණායකයේ හි අ්මුණු  
  

(i)  අ්මුණ හා ්රවිශ්ඩ ීමධ. 
සාර්ථකව පාඩනධ හි අ්මුණු පැහැදිලි ිරනධ හා පාඩධඩ ්රවිශ්ඩ ීමනම් හැිරයාව ඇෙයීධ. 

(ii)  නපෞ පෂය හා හඬ පාලනය 
රු පව්යකු නලස ධනා නපෞ පෂයිරේ යුරු ීමධ හා ඉෙැේීමනම් දී ධනා නලස හඬ පාලනය 
ිරනධඩ ඇති හැිරයාව ඇෙයීධ. 

(iii) සේනිනේද්නන  පැහැදිලි බව 
ඉනෙනුම් ඉෙැේීමම් ක්රියාවලින  දී අද්ාළ ක පණු ඵලද්ායී නලස සේනිනේද්නය ිරනනම් 
හැිරයාව ඇෙයීධ.  

(iv)කාල කළධනාක්ණය 
ලබා නද්නු ලබන කාල සීධාව රුළ අ්මුණ නකන්හි ලඟා ීමනම් කුසලතාවය ඇෙයිධ. 

  (v)ඉදිරිපත් ිරනනම් ශිල්ප ක්රධ භාවිතය 
අ්මුණ නකන්හි ලඟා ීමධ සඳහා ඉදිරිපත් ිරනනම් ශිල්ප ක්රධ ධනා නලස භාවිතා ිරනනම් 
හැිරයාව ඇෙයීධ. 
 

14.     විභාෙ ොස්තු 

 
14.1   විභාෙ ොස්රුව  ප.600/- ිර. ආද්ායම් ශී්ර්ෂ අංක 20-03-02-13 යඩනත් විභාෙ නකොධසාරිස ්

ජන්ාල් නමිේ ෑනෑධ තැපැල්/ ුප තැපැල් කාර්යාලයකඩ මුද්ල් නෙවා අයදුම්ක පනේධ 
නධඩ ලබා ලේනා ලද් ලදුපත අයදුම්පනත් නියමිත තී පනේ අලවා එධ ලදුපත් අංකය සඳහේ 
ක්ේන. (ලදුපනත් ඡායා පිඩපතක් ළඟ තබා ෙැනීධ ්රනයාජනවත් වනු ඇත.) විභාෙ ොස්රුව 
සඳහා මුද්ල් ඇණවුම් නහා මු්ධද්් භා් ෙනු නනොලැනේ. විභාෙය සඳහා නෙවන ලද් ොස්රුව 
නධොනධ නහයරුවක් නිසාවත් ආපසු නෙීමධක් නහා නවනත් විභාෙයක් සඳහා ධා ප ිරනධක් නහා 
සි ගදු ක්නු නනොලැනේ. 

 

15.     විභාෙ ප්රතිඵල 

 
 ලිඛිත විභාෙයඩ නපනී සි ගඩ විභාෙය සධත් සි ගයලුධ අයදුම්ක පවේනේ  මුලු ලකුණුවල 

්රමුඛතාවය අනුව සකස් කළ ්රතිඵල නල්ඛනය විභාෙ නකොධසාරිස් ජන්ාල් විසි ගේ නල්කම්, 
අරයාපන අධාතයාංශය නවත ලබා නද්නු ඇත. විභාෙයඩ නපනි සි ගික සි ගයලුධ අයදුම්ක පවේ 
නවත නපෞ්ධෙලිකව ්රතිඵල ද්ේවා යැීමධ නහා www.result.exam.gov.lk නවේ අඩවින  
්රසි ග්ධර ිරනධඩ විභාෙ නකොධසාරිස් ජන්ාල් විසි ගේ කඩයුරු ක්නු ඇත.   

 
 

 

 

 

 

http://www.result.exam.gov.lk/
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16. අයසුේපන  පිරවීත සද්හා උපන නද්ස් : 

අයදුම්පත පි්ීමනම්දී පහත ුප නල්ඛන (01,02,03) පධණක් භාවිතා ක්ේන. 

 

උපන  නල්ඛඅය 01 

භාෂා ධාරයය නක්ත අංකය 

සි ගංහල  ධාරයය 2 

නද්ධළ  ධාරයය 3 

ඉංග්රීසි ග 4 
 
 
උපන  නල්ඛඅය 02 

 

 

 

 
 

උපන  නල්ඛඅය 03 

විෂයය නක් අාංකය 

නොරතුරු ාක්ෂණය 1 

ෙෘහ විද්යාව 2 

සාංීතය 3 

චිර 4 

අය අය 5 

ඉාංග්රීසි 6 

දිස්්රික්කය නක්ත අංකය 

නකොළඹ 1 
ෙම්පහ 2 

කළුත් 3 

ධහනුව් 4 
ධාතනල් 5 

නුව්එළිය 6 

ොල්ල 7 
ධාත් 8 

හම්බේනතොඩ 9 

යාපනය 10 
ධේනා්ධ 11 

වවුනියාව 12 

මුලතිේ 13 

ිරලිනාච්චිය 14 
ධඩකලරපව 15 

අම්පා් 16 

්රිකුණාධලය 17 
කු පණෑෙල 18 

රපත්තලධ 19 

අනු්ාරරප්ය 20 
නපොනළොේන පව 21 

බදුල්ල 22 

නධොණ්ාෙල 23 
්ත්නරප්ය 24 

කෑෙල්ල 25 
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17. ද්ැනඩ ්ජන  නසයවන  නියුරු නිලරානේ අයදුම්පනත් අංක 9.0 ශී්ර්ෂය යඩනත් තධ 

නද්පාර්තනම්ේරු ප රරානියා ධිතේ සහතික ක්න ලද් අයදුම්පත ඉදිරිපත් ිරනධ අනිවාර්ය නේ. 
 
18. සම්මුඛ පනක්ෂණ සඳහා නියමිත දිනන දී සහභාගී නනොවන අයදුම්ක පවේ පිළිබඳව ිරසි ගදු 

අයු්ිරේ නැවත සලකා බලනු නනොලැනේ. 

19.      එනධේධ සම්මුඛ පනක්ෂණ දිනයඩ සි ගයලු සහතික ඉදිරිපත් කළ යුරු වන අත් පසුව ඉදිරිපත් 
ක්නු ලබන ිරසි ගදු සහතිකයක් බා්ෙනු නනොලැනේ. 

20. නධධ නිනේද්නනයේ ආව්ණය නනොවන ිරසි ගයම් කා්ණයක් නවනතොත්   පිළිබද්ව තී්ණය 
ිරනනම්  අයිතිය ද් ිරසි ගයම් රප්පාපා හවලිේ නකොඩසක් නහා මුළුධනිේධ පි්ීමධ නහා නනොපි්ීමධ 
නහා පිළිබඳව අවසේ තී්ණය ෙැනීනම් අයිතිය අරයාපන අධාතයාංශ නල්කම් සරුනේ. 

21. සි ගංහල, නද්ධළ හා ඉංෙ රිසි ග භාෂාවලිේ පළ ක්න නධධ නිනේද්නන  භාෂා පාඨ අත් ිරසි ගයම් 
 අනනුකූලතාවයක් පවතී නම් එවැනි විඩක සි ගංහල ධාරය නිනේද්නය නිවැ්දි නසය සලකා 
 කඩයුරු ක්නු ලැනේ.  

 
 
 
 
ධහාකාර්ය නක්.කපිල සී.නක්.නපනර්්ා 
නල්කම්,  
අරයාපන අධාතයාංශය, ඉසු පපාය,         
පැලවත්ත, බත්ත්මුල්ල. 
2021. ...... වැනි දින   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

 

 

ආද්ය ශ අයසුේපන  

                                                             අරයාපන අධාතයාංශය                      (කාර්යාලීය ්රනයාජනය සඳහා) 

දිවයිනේ ජාතික හා පන ළාත් පන ාසල්වල ඉාංග්රීසි ගුරු පුරප්පන ාඩු හා උතුරු හා අැනෙඅහිර පන ළාත් සඳහා 

නොරතුරු ාක්ෂණය, ෙෘහ විද්යාව, නස්ේද්ය ය විෂයයේ ිවිර, සාංීත, අය අය  සඳහා ්රී ලාංකා 

ගුරු නසේවනේ 3 පන ේතිනේ I(ඇ  නරේණියටයබ වඳවා ෙැමත-2021  

Open Competitive Examination For the recruitment to Grade 3-I (C) of Sri 

Lanka Teachers’ Service for English teacher vacancies in National and 

Provincial Schools and for the vacancies in Information Technology, Home 

Science and Aesthetic Subjects (Arts, Music, Dancing) in Northern and Eastern 

Provinces - 2021 

 
1.0 
 
1.1රප්පාපා හව සඳහා ඉල්ලුම් ක්නු ලබන භාෂා ධාරයය සඳහා ුපනල්ඛන 01 භාවිතා ක් නක්ත අංකය      
නයොද්ේන. 

          භාෂා ධාරයය     
                                       (අද්ාළ අංකය නකොටුව රුළ ලියේන) 

 
1.2 රප්පාපා හ සඳහා ඉල්ලුම් ක්නු ලබන දිස්්රික්කය සඳහා  ුපනල්ඛන 02  භාවිතා ක් අද්ාළ  නක්ත      

අංකය  නයොද්ේන.  
                                 (අද්ාළ අංකය නකොටුව රුළ ලියේන) 

  
1.3 ඉල්ලුම් ක්නු ලබන විෂයය සඳහා ුපනල්ඛන 03 භාවිතා ක් අද්ාළ නක්ත අංකය නයොද්ේන   
   (අද්ාළ අංකය නකොටුව රුළ ලියේන 
2.0 
2.1 සම්පූර්ණ නධ (ඉංග්රිසි ග කැපිඩල් අකුරිේ) (ුද්ා:-AMRAKOON  MUDIYANSELAGE  NAMAL HERATH  )   
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

2.2 අෙඩ නයනද්න නධ මුලිේ ද් අනනකුත් නම්වල මුලකු ප පසුවද් නයොද්ා නධ (ුද්ා:- HERATH A.M.N.)   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

2.3  සම්රපර්ණ නධ (සි ගංහනලේ/නද්ධනළේ) ---------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
3.0.  වර්තධාන ලිපිනය (ඉංග්රිසි ග කැපිඩල් අකුරිේ) ---------------------------------------------------------------------------- 
      (්රනේශ පත්රය නධධ ලිපිනයඩ තැපැල් ක්නු ලැනේ.)  
 
 
3.1 ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය   
 
 
 
3.3  ස්ථාව් දු්කථන අංකය 
    
3.4  ජංෙධදු්කථන අංකය  
 
 
3.5  විවාහක/අවිවාහක බව :  අවිවාහක-1     විවාහක-2  
        

(අද්ාළ අංකය නකොටුව රුළ ලියේන) 
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3.6  ුපේ දිනය : 

වර්ෂය            ධාසය                                           දිනය           
 
3.7  2021.................. දිනඩ වයස:        අවු:                                    ධාස:                                                      දින: 
 
   
4.0  ස්්රි/රප පෂ භාවය : ( ස්්රි-1 රප පෂ-0)  (අද්ාළ අංකය නකොටුව රුළ ලියේන)  
 
 
 
 
5.0 අරයාපන සුදුසුකම් පිළිබඳව විස්ත්  
 
 

අ.නපො.ස.(සා.නපළ) විභාෙය  අ.නපො.ස.(ු.නපළ) විභාෙය  

වර්ෂය ...........                        විභාෙ අංකය ....................... 
 

වර්ෂය ...........      විභාෙ අංකය ............. 
 

විෂයය         සාධර්ථය                විෂයය       සාධර්ථය විෂයය                     සාධර්ථය     

1 6 1 

2 7 2 

3 8 3 

4 9 4 

5 10  
 

 
6. 0  ලබා ඇති ප්පානලාධාව පිළිබඳ විස්ත් : 

    6.1   ලබා ඇති ප්පානලාධාව  :- 

     6.2  නිකුත් කළ ආයතනය  :- 
    6.3  ප්පානලාධා සහතිකය වලංරු දිනය  : - 
    6.4  ප්පානලාධාව සඳහා  හද්ා්ා ඇති ්රරාන විෂයය/ විෂයයේ  : - 
    6.5  ප්පානලාධාව හද්ා්ා ඇති ධාරයය  :- 
     6.6  ප්පානලාධා පාඨධාලානේ කාල ප්ාසය :- 
 
7.0 විභාෙ ොස්රු නෙීමධ පිළිබඳ විස්ත්: 
 
 7.1 නෙවා ඇති විභාෙ ොස්රුව  පපියල් (අකුරිේ)   :....................................... 
 7.2 කුවිතාේසි ගන  අංකය: :....................................... 

    7.3 නිකුත් කළ තැපැල්/ුප තැපැල් කාර්යාලය:- :....................................... 
    7.4 දිනය:- :....................................... 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

       
 

 

        

      

 

මුද්ල් නෙවූ කුවිතාේසි ගන  ඡායා පිඩපතක් ඔබ නවත තබා ෙේන. මුද්ල් 

කුවිතාේසි ගය නනොෙැලනවන නසය එහි එක් ද්ා්යිරේ නධහි අලවේන. 

 

මුද්ල් කුවිතාේසි ගය  
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නධහි සඳහේ ක් ඇති නතෝරු ප ධානේ ද්ැනීනම් හා විශ්වාසන  හැිකයඩ සතය බව ්රකාශ ක්මි. ධා නධධ 
තනරු්ඩ නතා්ාෙනු ලැබීනධේ පසුව නධධ නතෝරු ප අසතය බව අනාව්ණය වුවනහොත් ධා නසයවනයේ පහ 
ිරනධඩ යඩත් වන බව ද් ද්නිමි. නධහි සඳහේ ිරසි ගධ නතෝරු්ක් පසුව නවනස් නනොක්මි. තව ද් විභාෙය 
පැවැත්ීමධ හා ්රතිඵල නිකුත් ිරනධ සම්බේරනයේ විභාෙ නකොධසාරිස් විසි ගේ පනවනු ලබන නීතිනතිවලඩ 
යඩත් වන බව ද් ්රකාශ ක්මි. 
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දිනය                               අයදුම්ක පනේ අත්සන 

 
8.0 අයදුම්ක පනේ අත්සන සහතික ිරනධ  
 
 නධධ අයදුම්පත ඉදිරිපත් ක්නු ලබන ........................................................ධහතා/ධහත්මිය/නධනවිය ධා 
නපෞ්ධෙලිකව හඳුනන බව ද් ඔහු/ඇය ධා ඉදිරිපිඩ දී ...........   දින ඔහුනේ/ ඇයනේ අත්සන තැබු බව ද් සහතික 
ක්මි. 
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සහතික ක්න නිලරාරියානේ සම්පූර්ණ නධ ................................................................. 
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9.0 අයදුම්ක ප ්ජන  නසයවකයකු නම් නද්පාර්තනම්ේරු ්රරානියානේ සහතිකය   
.....................................................................................................ධහතා / ධහත්මිය/ නධනවියනේ ඉල්ලුම් 
පත්රය ඉදිරිපත් ක්මි. ඔහු/ඇය නධධ අධාතයාංශන /නද්පාර්තනම්ේරුනේ ස්ථි්/තාවකාලික/අනියම් 
නසයවකයකු/නසයවිකාවක වශනයේ නසයවය ක්න බවත් නධධ තනරු් සඳහා නතා්ාෙනු ලැබුවනහොත් ඔහු/ඇය 
නසයවනයේ නිද්හස් කළ හැිර/නනොහැිර බවත් ද්ේවමි. 
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