
 

 

 

         ED/02/29/01/01/16  උප  (IV වලළුම)                 

     

චක්රවඛ   අංක: 21/2020 

 

 

සියලුම පෂාත් රාජ්ය වව ලා වක ිෂ්  වාා වඛක්වලු, 

සියලුම පෂාත් අධ්යාපල වඛක්වලු් , 

පෂාත් අධ්යාපල අධ්යක්ෂලු් , 

කාප අධ්යාපල අධ්යක්ෂලු් , 

වක ට්ඨා අධ්යාපල අධ්යක්ෂලු්  වල.  

 

 

 

ගුු උපවේක වව ලවේ වව ලා ලයලවථාාල ්රියාත්මක රීමම 

අංක 2182/36 ශා 2020.07.01 දිලැති රජ්වේ අති විව  ගැවට් පත්රවේ පෂ කරල   ගුු උපවේක 

වව ලවේ (ිෂ්  ඉදිරියට වව ලය වව  ැක්ෂවලල) වව ලා ලයලවථාාල 2020.07.01 ලල දිල සිට ්රියාත්මක ව   

ඒ අනුල  ැලට ගුු උපවේක යල .ලතුු ලාමය ශා ඒ ශා ආනුංගික .ලතුු ලාම යටවත් වව ලය කරල 

ගුුාලතු්  පශ.  ක්ෂලා ඇති විධිවිධ්ාල යටවත් ගුු උපවේක වව ලයට අ් .ර්ග්රශයය කරනු ැව.  
 

ිෂ්  ඉදිරියට ගුුාලතු්  වව ශඳු් ලනු බ් ව්  විධිමත් පත්වීමක්ෂ බා ගුු උපවේක කාර්යයාාරය 

ඉටු කරල ගුුාලතු් ය  
 

1. අ් .ර්ග්රශයය රීමව්ව ක්රමව  ය 

  

1.1 ගුු උපවේක වව ලවේ වව ලා ලයලවථාාල ්රියාත්මක ලල 2020 07 01 දිලට වව ලවේ වයදී 

සිටි් ල් ට පමයක්ෂ අ ාෂ ව    
 

1.2 නියිෂ. දිලට 2006 04 25 දිලැති රාජ්ය  පරිපාල  චක්රවඛ  අංක 06/2006 ශා ඊට අනුාංගික 

චක්රවඛ   මින්  බා දී ඇති GE- 01 වශෝ GE- 02 ලැටුප් පරිමායය යටවත් ලැටුප් බල ගුු 

උපවේක වව ලා ලයලවථාාව  14 1 ලග් තිය පරිදි ුදදුුදක්ව ව්වපර්ය කර ඇති සියලුව ලාම 

ආය.ල වංග්රශවේ  VII පරිච්වේ වේ  04 ලල ලග් තිවේ  විවිවිධ්ාලලට යටත්ල පශ. වඳශ්  

පරිදි  අ් .ර්ග්රශයය කරනු ැව.  
 

1.3 වව ලා කාය ගය්  ගනු බ් ව්  ගුු උපවේක .ලතුරට පත්කරල   දිලය ප ල්ව කර වගල 

ය  

වකවව  ලතුදු අ් .ර්ග්රශයය වශ තුවල්  අ ාෂ .ැලත්.ාව  ලැටුප් ලර්ධ්ක දිලවයි  වලලවක්ෂ  සිදු 

වල විය යුතු අ.ර එම දිලය අ් .ර්ග්රශයයට වපර පැලති ලැටුප් ලර්ධ්ක දිලය ලවය්  වල  

වලලවථල ්රියාත්මක විය යුතු ය   
 



 

 

 ලැටුප් පරිලර්.ලවේ දී අ ාෂ .ැලැත්.ා අලව්  ලරට බිෂ්  සිටි  ලැටුප්  පියලර ලල ලැටුප් පියලරට 

අනුරූපී වීම ම. ආය.ල වංග්රශවේ VII පරිච්වේ වේ  4 4 ලග් තිය අනුල ඊඟ ඉශෂ ලැටුප් 

පියලවර් .ැබීම   සිදු වල කෂ යුතු ය. 

(i) GE-03 - I වර ණිය 

 (අ)   ශ්රී ංකා ගුු වව ලවේ වව ලවේ ලවර විවථව (20) කට වල  අඩු වක්රීය ශා වතුටු  ායක 

වව ලා කායක්ෂ වි . වශ පෂාත් අධ්යාපල අධ්යක්ෂ වශෝ පෂාත් අධ්යාපල අමා.යාංවේ 

වඛක්ව වශෝ පෂාත් රාජ්ය වව ලා වක ිෂ්  වාාල විසි්  වශෝ ගුු උපවේක .ලතුරට 

අ ාෂ රාජ්කාම ඉටුරීමම වඳශා  විධිමත්ල පත්කර ඇති එම .ලතුරට අ ාෂ ලවර  ශය (10) 

කට  වල අඩු වව ලා පෂපුුේ ක්ෂ වි . ගුුාලතු්  ගුු උපවේක වව ලවේ I වර ණියට  

අ් .ර්ග්රශයය කරනු ැව.  

(ආ)  ගුු උපවේක වව ලවේ I වර ණියට අ් .ර්ග්රශයය කරනු බල නිධ්ාම් ව  ශ්රී 

ංකා ගුු වව ලවේ ලවර විවථව (20) ක වක්රීය ශා වතුටු  ායක වව ලා කාය වශ ගුු 

උපවේක .ලතුරට අ ාෂ රාජ්කාරි ඉටු රීමම වඳශා විධිමත්ල පත්කර ලවර  ශය (10)ක 

වව ලා පෂපුුේ  ව්වපුර්ය කරනු  බල දිලය යල දිල ව වක්  පුදල  එෂවෙල දිලවේ සිට 

ලල ගුු උපවේක .ලතුවර්  පපුුේ  වි . වක්රීය ශා වතුටු ායක වව ලා කාය II 

වර ණිවේ වව ලා කායක්ෂ වවට වකනු ැව.  
 

(ii) GE-03 - II වර ණිය 
 

(අ)   ඉශ. අනු අංක හී වඳශ්  ුදදුුදක්ව ව්වපුර්ය කර වල මැති ශ්රී ංකා ගුු වව ලවේ ලවර 

 ශය (10) කට  වල අඩු වක්රීය ශා වතුටු ායක වව ලා කායක්ෂ වි . පෂාත් අධ්යාපල අධ්යක්ෂ 

වශෝ පෂාත් අධ්යාපල අමා.යාංවේ වඛක්ව වශෝ පෂාත් රාජ්ය වව ලා වක ිෂ්  වාාල විසි්  

වශෝ ගුු උපවේක .ලතුරට අ ාෂ රාජ්කාම ඉටුරීමම වඳශා  විධිමත්ල  පත්කර ඇති 

ගුුාලතු්  ගුු උපවේක වව ලවේ II වර ණියට අ් .ර්ග්රශයය කරනු ැව.  
 

(ආ)  ගුු උපවේක වව ලවේ II වර ණියට අ් .ර්ග්රශයය කරනු බල නිධ්ාම් ව  ගුු 

උපවේක .ලතුරට අ ාෂ රාජ්කාම ඉටුරීමම වඳශා විධිමත්ල පත්කර ඇති දිලය වශෝ ශ්රී  

ංකා ගුු වව ලවේ ලවර  ශය (10) ක වක්රීය ශා වතුටු   ායක වව ලා කායක්ෂ ව්වපුර්ය 

කරනු බල දිලය යල දිල ව වක්  පුදල එෂවෙල දිලවේ සිට ලල ගුු උපවේක 

.ලතුවර්  පපුුේ  වි . වක්රීය ශා වතුටු ායක වව ලා කාය II වර ණිවේ වව ලා කායක්ෂ 

වවට වකනු ැව.  

2  අ් .ර්ග්රශයය 
 

2 1 අයදු්වපත්ර ඉදිරිපත් රීමම 
 

ඇමුණුම 01 අයදු්වපත්රය ව්වපර්ය කර කාප අධ්යාපල අධ්යක්ෂ මගි්  මා වල. ඉදිරිපත් කෂ යුතු 

ය  
 

 වව ලයට අ් .ර්ග්රශයය රීමම වඳශා අයදු්වපත් ඉදිරිපත් කෂ යුතු කාය 2020 12 31 දිවල්  

අලව්  ව   



 

 

    2 2 අ් .ර්ග්රශයය වඳශා මලාපය ්රකා රීමම 
 

වව ලයට අ් .ර්ග්රශයය රීමමට මලාපය පෂ කරල ගුුාලතු්  අ් .ර්ග්රශයය රීමමට කටයුතු 

කරනු ැව.  
 

වව ලයට අ් .ර්ග්රශයය වීමට මලාපය පෂ වල කරල   ගුුාලතු්  ශට ශ්රී ංකා ගුු වව ලවේම 

.ලදුරටත් වව ලය රීමමට ඉඩ ව නු ැව.  

2 3 කාර්යක්ෂම.ා කඩඉම 

වව ලයට අ් .ර්ග්රශයය කරනු බල සියලුම නිධ්ාම්  වව ලා ලයලවථාාල ්රියාත්මක  ලල දිලවේ 

සිට ලවර  පශ (05)ක කායක්ෂ තුෂ ගුු උපවේක වව ලා ලයලවථාාව   8 1 ලග් තිය යටවත් 

වඳශ්  පෂමුලල කාර්යක්ෂම.ා කඩඉම වශ  9 1 ලග් තිය යටවත් වඳශ්  ව් ධ්ාල ාාා 

අලය.ාලය ව්වපුර්ය කෂ යුතු ය. 

    2 4 අ් .ර්ග්රශයය කරල කා ීමමාල තුෂ විරාම යනු බල ගුුාලතු්  
 

2020 07 01 දිවල්  පුද දිලක විරාම යාමට නියිෂ. ගුුාලතු්  අ් .ර්ග්රශයය වීමට මලාපය ප 

කරල   අයදු්වපත්රයක්ෂ විධිමත් වව ඉදිරිපත් කර ඇත්ල්ව වව ලයට අ් .ර්ග්රශයය කර විරාම 

ග් ලල අ.ර එවව  වල ලල විට ශ්රී ංකා ගුු වව ලවේ සිටියා වව  වෂකා විරාම ග් ලනු ැව.  
 

2.5 අ් .ර්ග්රශයය කරනු බල වියය 
 

විධිමත් පත්වී්ව ැබ ගුු උපවේක .ලතුවරි  නිර. ගුුාලතු්  ගුු උපවේක .ලතුරට අ ාෂ 

පත්වී්ව වියයට අ් .ර්ග්රශයය කරනු ැව.  
 

ගුු උපවේක වව ලය වඳශා අ් .ර්ග්රශයය රීමව්ව දී අ ාෂ කර ගනු බල වියය්   ඇමුණුම 06 

ි   ැක්ෂව   
 

ගුු උපවේක .ලතුරට අ ාෂ පත්වී්ව වියය ලර්.මාලවේ පාවඛ වියය නිර්වේවේ වල මැති 

ල්ව වශෝ ඇමුණුම 06 ි    වඳශ්  වල ව  ල්ව එම ගුුාලතු්  ඇමුණුම 06ි  වඳශ්  වියය්  

අතුරි්  ඔවු්   ැලට අධීක්ෂයය කරනු බල වියය වඳශා අ් .ර්ග්රශයය කරනු ැව.   
 

  2.6 අ් .ර්ග්රශයය වඳශා ුදදුුදක්ව වල බල අයදු්වකුල්  
 

ගුු උපවේක වව ලා ලයලවථාාව  14 ලග් තිය පරිදි ුදදුුදක්ව ව්වපර්ය කර වල මැති 

අයදු්වකුල්  ඔවු්  අයදු්වකරල අලවථාාව  වයදී සිටි වව ලවේ .ලදුරටත් සිටි් ලා වව  වකනු 

ැව.   
 

3  අ් .ර්ග්රශයයට අ ාෂල ගුුාලතු් ව  කාර්යාාරය 
 

3.1 අයදු්වපත්ර ඉදිරිපත් රීමම 
 

2020.07.01 ලල දිලට වව ලවේ නියුතු ගුුාලතු්  වමි  ඇමුණුම 01 අනුල වකවථ කරල   

අයදු්වපත්රය ව්වපර්ය කර කාප අධ්යාපල අධ්යක්ෂ ශා පෂාත් අධ්යාපල අධ්යක්ෂ මගි්  නියිෂ. 

දිලට ්රාම මා වල. ඉදිරිපත් කෂ යුතු ය  
 



 

 

වමම වව ලයට අ් .ර්ග්රශයය වීමට ුදදුුදක්ව ඇති එවශත් අ් .ර්ග්රශයය වීමට මලාපය පෂ වල  

කරල ගුුාලතු්  පුදල වලලවථ කෂ වල ශැරී ්රකායක්ෂ ඇමුණුම 03 අනුල කාප අධ්යාපල 

අධ්යක්ෂ මගි්  2020 12 31 දිලට වපර මා වල. ඉදිරිපත් කෂ යුතු ය   
 

3 2 අ් .ර්ග්රශයය කරල කා ීමමාල තුෂ විරාම යනු බල ගුුාලතු්  
 

2020 07 01 දිවල්  පුද දිලක විරාම යාමට නියිෂ. ගුුාලතු්  අ් .ර්ග්රශයය වීමට මලාපය පෂ 

කරල   අයදු්වපත්රයක්ෂ විරාම ගැමේව්ව දිලට වපර විධිමත් වව ඉදිරිපත් කෂ යුතු ය  
 

වමම වව ලයට අ් .ර්ග්රශයය වීමට ුදදුුදක්ව ඇති එවශත් අ් .ර්ග්රශයය වීමට මලාපය පෂ වල  

කරල ගුු උපවේක කාර්යවයි  වයදී 2020 07 01 දිවල්  පුද දිලක විරාම ගිය ගුුාලතු්  

ඇමුණුම 03 අනුල පුදල වලලවථ කෂ වල ශැරී ්රකායක්ෂ කාප අධ්යාපල අධ්යක්ෂ මගි්  

2020 12 31 දිලට වපර මා වල. ඉදිරිපත් කෂ යුතු ය   

4  අ් .ර්ග්රශයයට අ ාෂල කාප අධ්යාපල අධ්යක්ෂකව  කාර්යාාරය 
 

4.1 අ් .ර්ග්රශයය වඳශා අයදු්වපත්  ඉදිරිපත් රීමම කෂ යුතු බල  ැ් වීම 
 

ඇමුණුම 01ි   ැක්ෂවලල ආකෘතියට අනුල .ම අයදු්වපත්රය ව්වපර්ය කර අලව්  දිලය වල ඉක්ෂමලා 

එලල වවට කාප අධ්යාපල අධ්යක්ෂලු විසි්  .මා යටවත් වව ලය කරල අ් .ර්ග්රශයය වීමට 

නියිෂ. සියළුම ගුුාලතු්  වල. ලිඛි.ල  ැනු්වදිය යුතු ය  
 

දීර්ඝකාලීල වේශීය නිලාඩු බා සිටිල, විධිමත් වව විවේ නිලාඩු බා විවේග.ල සිටිල, වලලත් 

ආය.ලලට .ාලකාලිකල මු ාශැර ඇති, ලැඩ .ශල්ව කර ඇති වශ වව ලය අත්ි ටුලා ඇති 

ගුුාලතු් ට   ඔවු්  විසි්  අලව් ලරට  ැනු්ව දී ඇති ලිපිලය් ලට ලියාපදිංචි .ැපෑව්  ව්ව 

බල  ් ලා යැවිය යුතු ය  
 
 

     4 2 අ් .ර්ග්රශයය වඳශා මලාපය ්රකා කරල   ගුුාලතු් ව  අයදු්වපත්  ඉදිරිපත් රීමම 
 

4 2 1 ගුුාලතු්  විසි්  ාාරව ල අයදු්වපත් ඉදිරිපත් රීමව්ව දී කාප අධ්යාපල අධ්යක්ෂලු පශ.          

          ැක්ෂවලල කුණු වැරීඛට ග. යුතු ය  
 

4.2.1 1 අයදු්වපත්රවේ ඇතුෂත් කර ඇති ව. රතුු නිලැරදි බල වශතික කර ඇති බල 
 

4.2.1 2 දිලය වය  ිෂ්  වශතික කර අත්ව්  .බා දිල මුද්රා/ නිමුද්රා .බා ඇති බල 
 

4.2.1 3  අයදු්වපත්රවේ අනුපිටප.ක්ෂ කාප අධ්යාපල කාර්යාවේ පලත්ලා ගුුාල.ාව  

වපෞේගලික ලිපිවග නුව  ඇතුෂත් ක යුතු බල 
 

 4 2 2  අයදු්වපත්ර (මුඛ පිටපත්) මා වල. එලල විට වමම චක්රවඛ යට අමුයා ඇති ඇමුණුම 02 

     අනුකල වකවථ කරල   වඛ ලයක්ෂ වමඟ එවිය යුතු ය  

 

4 2 3 ඒ අනුල අ් .ර්ග්රශයය වීම වඳශා මලාපය ප කරල   ගුුාලතු් ව  ්රධ්ාල ලිපි වග නුල 

(master file) මලාපය ්රකා කෂ දිල  ක්ෂලා ලල සියලු ආය.නික කටයුතු නිම කර, ඇමුණුම 05 ි  

වඳශ්  එක්ෂ එක්ෂ පිටු අංක පැශැදිලිල වපවලල පරිදි වක ඩි කර පශ.  වඳශ්  වඛ ල වමඟ 

2021 01 31 දිලට වපර මා වල. එවිය යුතු ය  
 



 

 

i. මලාප ්රකා පත්රය 

ii. යාලත්කාලීල කරල   චර්යා වටශ්  පත්රවේ වශතික කරල   පිටප.ක්ෂ 

iii. පමක්ෂා රීමව්ව වඛ ලය (Check List) ඇමුණුම 05 

 

               4.2.4 අව්වපර්ය ලිපි වග නු ව්වපර්ය කර එවීම වඳශා ලැල. එවීවම්  සිදුලල පමාල ලෂක්ෂලා 

ගැමේමට ශැරී පමය අලධ්ාලය වය මු ක යුතුය  
 

4 3 අ් .ර්ග්රශයය වීමට මලාපය ්රකා වල  කරල ගුුාලතු්  ව්වබ් ධ්වය්  කටයුතු රීමම 
 

කාප අධ්යාපල අධ්යක්ෂ විසි්  වමම ්රකා පත්ර එලල විට චක්රවඛ යට අමුයා ඇති ඇමුණුම 04 අනුල 

වකවථ කරල   වඛ ලයක්ෂ 2021 01 31 දිලට වපර ැවබල වව  මා වල. එවිය යුතු ය  
 

ව්ව පිළිබඳල මලාපය ප කරල ශා ප වල කරල සියලුම ගුුාලතු් ව  විවථ.ර එවීම කාප 

අධ්යාපල අධ්යක්ෂලරයාව   ලගකීමක්ෂ ලනු ඇ.  
 

4 4 අ් .ර්ග්රශයය කරල කා ීමමාල තු විරාම යල නිධ්රය් ව  අයදු්වපත්  ඉදිරිපත් රීමම 
 

2020 07 01 දිල සිට වමම චක්රවඛ ය ්රසිේධ් කරල දිල  ක්ෂලා  ගුු උපවේක කාර්යවයි  වයදී විරාම 

ගිය ගුුාලතු්  ශට කාප අධ්යාපල අධ්යක්ෂලරයා විසි්  වමම චක්රවඛ ය අනුල අයදු්වපත් ඉදිරිපත් 

ක යුතු බල ලිඛි.ල  ැ් විය යුතු අ.ර එම විරාිෂක ගුුාලතු් ව  අයදු්වපත් වඳශා ්රමු .ාලය බා දී 

කටයුතු කෂ යුතු ය  

 
 

4 5 අ් .ර්ග්රශයය වඳශා මලාපය ්රකා කෂ /වල  කෂ ගුුාලතු් ව  අයදු්වපත්ර ශා වපෞේගලික ලිපි 

වග නු අධ්යාපල අමා.යාංවේ වඛක්ව වල. එවීම 
  

 A වග නුල - මලාපය ්රකා ක නිධ්රය් ව  ලාර්.ාල ඉදිරිවය්  .බා මලාපය ්රකා ක සියලුම 

නිධ්ාම් ව  අයදු්වපත්ර ඊට පිටුපසි්  ලල වව  .බා අ ාෂ පෂා., කාප කාර්යාවේ ලම ශා A 

වග නුල වව වග නුවලි  ඉදිරිපව වඳශ්  කර A වග නුල ඉදිරිපත් ක යුතුය  
 

 B වග නුල -  මලාපය ්රකා වල  කෂ නිධ්රය් ව  ලාර්.ාල ඉදිරිවය්  .බා මලාපය ්රකා 

වල කෂ සියලුම නිධ්ාම් ව  ්රකා පත්ර ඊට පිටුපසි්  ලල වව  .බා අ ාෂ පෂා., කාප 

කාර්යාවේ ලම ශා B වග නුල වව වග නුවලි  ඉදිරිපව වඳශ්  කර B වග නුල ඉදිරිපත් ක යුතුය  
  

 සියලුම ආය.නික කටයුතු නිම කරල   ගුුාලතු් ව  වපෞේගලික ලිපි වග නු, A වග නුල ශා B 

වග නුල කාප අධ්යාපල අධ්යක්ෂ විසි්  පෂාත් අධ්යාපල අමා.යාං වඛක්ව ශරශා අධ්යාපල 

අමා.යාංය වල. එවිය යුතුය  
 

අ් .ර්ග්රශය කටයුතු අලව්  රීමවම්  පුද වපෞේගලික ලිපිවග නු ඔබ වල. ආපුද එවීමට කටයුතු 

කරනු ැව.  

4 6 වල නිිෂ කාර්යය්   
 

 වව ලයට අ් .ර්ග්රශයය වීමට මලාපය පෂ කරල   ගුුාලතු්  ව්වබ් ධ්වය්  ශ්රී ංකා ගුු වව ලය 

යටවත් 2020 07 01 දිලට වපර ආර්වා කරල   සියලුම ආය.නික කටයුතු අ ාෂ පෂාත් අධ්යාපල 

අමා.යාංවේ වඛක්ව/ පෂාත් අධ්යාපල අධ්යක්ෂ/ කාප අධ්යාපල අධ්යක්ෂ විසි්  අලව්  කෂ යුතු ය 
 



 

 

5  චක්රවඛ ය මගි්  ආලරයය වල ලල කුණු  
 

   වමම චක්රවඛ ය මගි්  ආලරයය වල ලල කුණු ව්වබ් ධ්වය්  ීරරය ගැමේම රාජ්ය වව ලා 

වක ිෂ්  වාාව  අනුමැතිය බාගනිිෂ්  මා විසි්  සිදු කරනු ැව.   

 

 සිංශ, ව මෂ ශා ඉංග්රීසි ාාා ලලි්  පෂ කරල වමම චක්රවඛ වේ ාාා පාඨ අ.ර රීසිය්ව  

අලනුකු.ාලයක්ෂ පලීරල්ව එලැනි විටක  සිංශ මාධ්ය චක්රවඛ ය නිලැරදි වව   වකා කටයුතු කරනු 

ැව.  

 

 

 
 

                                             
මශාචාර්ය වක්ෂ කපි ීම වක්ෂ  වපවර්රා 
වඛක්ව 
අධ්යාපල අමා.යාංය 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ඇමුණුම 01 
 

ගුු උපවේක වව ලයට අ් .ර්ග්රශයය වඳශා ඉඛලු්ව පත්රය 
 

I වක ටව  

 

අයදු්වකු විසි්  ව්වපර්ය කෂ යුතුයි   

 

1. (i). අයදු්වකුව   ලම (මුකුු වමඟ) :                                                                      ..........           

                                                                                                                               .........    

 වථලාමී් ලශ් ව/ මශ.ා/ මශත්ිෂය/වමලවිය * 
 

   (ii). අයදු්වකුව  ව්වපර්ය ලම :                                                                                                           

                                                                                                                       ......... .            

 වථලාමී් ලශ් ව/ මශ.ා/ මශත්ිෂය/වමලවිය * 
 

  (iii). වලලත් ල්ව තිව. ල්ව : 

                                                                                                                                                       
 

  (iv). ල්ව වලලවථ කවඛ ල්ව මීට වපර ාාවි. ක ලම (ලම වලලවථ කර ඇත්ල්ව පමණි) : 

                                                                                                                               ..........   
 

2  

 ලර්ය මාවය දිලය 

(i). උප් දිලය    

(ii). වව ලා ලයලවථාාල ්රියාත්මක ලල (2020.07.01) දිලට 

ලයව 

   

 

3  ජ්ාතික ශැඳුනු්වපත් අංකය :                                                                                             ........              . 
 

4. (i).වථථිර වපෞේගලික ලිපිලය 

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

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

    (ii). .ැපැඛ ලිපිලය : 

                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                 

   (iii). වි ුත් .ැපැඛ ලිපිලය :                                                                                                                   

   (iv). දුරකාල අංක , ජ්ංගම :                                                                                                                    

             වථාාලර :                                                                                                                 

             රාජ්කාරි:                                                                                                                



 

 

5  2020 07 01 දිලට වව ලය කරනු බල වව ලා වථාාලය ශා එි  ලිපිලය :             
 

  (i). කාප කාර්යායක්ෂ ව  ල්ව එි   

       ලම :  ……………………………………………………………………………………..              

       ලිපිලය : ………………………………………………………………………………….             . 

       වව ලා වථාාලය අයත් පෂා. : ………………………………………………………………              

 

 (ii). කාප කාර්යාය ශැර රජ්වේ වලලත් ආය.ලයක්ෂ ල්ව එි  

       ලම :  ……………………………………………………………………………………..              

       ලිපිලය : …………………………………………………………………………………..              

       වව ලා වථාාලය අයත් පෂා. : ……………………………………………………………                  

 

6  ශ්රී ංකා ගුු වව ලවයි / ගුු උපවේක .ලතුවරි  පත්වී්ව/උවවථවී්ව ැබී ඇති ආකාරය 

අනු  
අංකය 

උවවථවීම ලර්ය මාවය දිලය 

(i).   ශ්රී ංකා ගුු වව ලවේ 3-II වර ණියට පත්වීම   දිලය    

(ii). ශ්රී ංකා ගුු වව ලවේ 3-I (ඇ) වර ණියට පත්වීම/උවවථවීම   දිලය    

(iii). ශ්රී ංකා ගුු වව ලවේ 3-I (ආ) වර ණියට පත්වීම/උවවථවීම   දිලය    

(iv). ශ්රී ංකා ගුු වව ලවේ 3-I (අ) වර ණියට පත්වීම/උවවථවීම   දිලය    

(v). ශ්රී ංකා ගුු වව ලවේ 2-II වර ණියට පත්වීම/උවවථවීම   දිලය    

(vi). ශ්රී ංකා ගුු වව ලවේ 2-I වර ණියට පත්වීම/උවවථවීම   දිලය    

(vii). ශ්රී ංකා ගුු වව ලවේ I වර ණියට උවවථවීම   දිලය    

( viii) ගුු උපවේක .ලතුරට පත්වීම ත් මුඛ දිලය     

 

7  (i). ඔබ ගුු උපවේක වව ලයට පත් කර සිටි් ව්  පශ. ල්ව වඳශ්  බධ්ාම්  අතුරි්  කවුු්  

විසි්   ය් ල  
 

අනු 

අංකය 

පත්වී්ව බධ්ාරියා අ ාෂ ලල බධ්ාරියා ඉදිරිවේ  

√ කුය වය  ් ල  

1  පෂාත් රාජ්ය වව ලා වක ිෂ්  වාාල විසි්   

2  පෂාත් අධ්යාපල අමා.යාංවේ වඛක්ව විසි්   

3  පෂාත් අධ්යාපල අධ්යක්ෂ විසි්   

4  වලලත් (අ ාෂ .ලතුර වඳශ්  කර් ල )                                                   

 

     (ii). ඉශ. 6(viii) ට අ ාෂ ගුු උපවේක .ලතුවරි  පත්වී්ව වියය ඇමුණුම 06ි  වඳශ්  වියය්  

අතුරි්  කුමල වියය   ? (ඇමුණුම 06ි  වඳශ්  අ ාෂ වියය අංකය වමි  ලිය් ල ) 

                                                                                                                                                     



 

 

    (iii). ඉශ. 6(viii) ට අ ාෂ ගුු උපවේක .ලතුරට අ ාෂ පත්වී්ව වියය ලර්.මාලවේ පාවඛ වියය 

නිර්වේවේ වල මැති ල්ව වශෝ ඇමුණුම 06 ි    වඳශ්  වල ව  ල්ව ඇමුණුම 06ි  වඳශ්  

වියය්  අතුරි්   ැලට අධීක්ෂයය කරනු බල වියය කුමක්ෂ  ?  

 (ඇමුණුම 06ි  වඳශ්  අ ාෂ වියය අංකය වමි  ලිය් ල ) 

                                                                                                                                                      

 

  8  (i). 2020 07 01 දිලට ගුු උපවේක .ලතුවරි  වව ලා කාය පිළිබඳ විවථ.රය (අලය ල්ව ඇමුණුමක්ෂ 

ාාවි.ා කර් ල)  
 

අනු 
අංකය 

සිට  ක්ෂලා .ලතුර වව ලා වථාාලය මුළු වව ලා 
කාය 

1       

2      

3       

4       

5       

    ගුු උපවේක .ලතුවරි  
මුළු වව ලා කාය 

 

(ii). ගුු උපවේක .ලතුර ශැර වලලත් .ලතුරක රාජ්කාරි ආලරයවයි  වයදී සිටිවේ ල්ව ඒ පිළිබඳ 

ව. රතුු (අලය ල්ව ඇමුණුමක්ෂ ාාවි.ා කර් ල)  
 

අනු 
අංකය 

සිට  ක්ෂලා .ලතුර වව ලා වථාාලය මුළු වව ලා 
කාය  

1       

2       

3       

4       

5       

 

(iii). 2020 07 01 දිලට  රල .ලතුවරි  රාජ්කාම විවථ.රය (වැවකවි් ) : 

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                               

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………                         

 

9. (i).2020 07 01 දිලට බල ලැටුපට අ ාෂ ලැටුප් වක්ෂ. අංකය :  

  

  (ii). ඉශ. ලැටුප් වක්ෂ. අංකය ශැර වලලත් ලැටුප් වක්ෂ. අංකයක්ෂ ල්ව එම අංකය :                                      

 

GE - 01 GE - 02 



 

 

10  (i). ශ්රී ංකා ගුු වව ලවේ  ලවර 20කදී ලැටුප් ලර්ධ්ක උපයාවගල ඇත්ල්ව එම ලවර 20 පිළිබඳ විවථ.ර 

(අ ් ඩල ලැටුප් ලර්ධ්ක උපයාවගල තිබීම අ ාෂ වල ව  ) 

 

ලැටුප් ලර්ධ්කය ලර්ය ලැටුප් ලර්ධ්කය උපයාවගල ඇ./ ලැ. 

1  ඇ./ ලැ. 

2  ඇ./ ලැ. 

3  ඇ./ ලැ. 

4  ඇ./ ලැ. 

5  ඇ./ ලැ. 

6  ඇ./ ලැ. 

7  ඇ./ ලැ. 

8  ඇ./ ලැ. 

9  ඇ./ ලැ. 

10  ඇ./ ලැ. 

11  ඇ./ ලැ. 

12  ඇ./ ලැ. 

13  ඇ./ ලැ. 

14  ඇ./ ලැ. 

15  ඇ./ ලැ. 

16  ඇ./ ලැ. 

17  ඇ./ ලැ. 

18  ඇ./ ලැ. 

19  ඇ./ ලැ. 

20  ඇ./ ලැ. 

 

 (ii). ශ්රී ංකා ගුු වව ලවේ  සියලුම ලැටුප් ලර්ධ්ක නියිෂ. දිලට උපයාවගල තිව. ?      ඔ / ලැ.  

 

 (iii). ලැටුප් ලර්ධ්ක වි්වාලයවී ඇත්ල්ව ඒ පිළිබඳ විවථ.ර 

 සිට  ක්ෂලා ලැටුප් ලර්ධ්ක වි්වාලයවී 
ඇති මුළු කාය 

1     

2     

3     

4     

 

 

 



 

 

   (iv). ඔබ ශ්රී ංකා ගුු වව ලයට පත්ව දිල සිට ව්ව  ක්ෂලා ලැටුප් රි . නිලාඩු වශෝ අඩ ලැටුප් නිලාඩු 

බාවගල තිව. ?  ඔ / ලැ. 
  

   ලැටුප් රි . නිලාඩු වශෝ අඩ ලැටුප් නිලාඩු බා තිව. ල්ව ඒ පිළිබඳ විවථ.ර (අලය ල්ව ඇමුණුමක්ෂ ාාවි.ා 

කර් ල) 

 

 සිට  ක්ෂලා ලැටුප් රි . නිලාඩු /අඩ 

ලැටුප් නිලාඩු   ය් ල 

නිලාඩු ලර්ගය ( උ ා: 

විවේ නිලාඩු/ ්රසූත. 

නිලාඩු) 

මුළු ලැටුප් රි . 

නිලාඩු/අඩ ලැටුප් නිලාඩු 

කාය 

1       

2       

3       

4       

 

 

11.(i). ගුු වව ලවේ වව ලා කාය තුෂ රීසිය්ව ලංක ්රියාලකට වශෝ දුරාචාරයකට තුඩු ව ල වලලත් විමාචාර 

්රියාලකට වශෝ  වමලමක්ෂ බා ඇත්ල්ව ඒ පිළිබඳ විවථ.ර 
 

                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                

 

(ii). නිම වල ව විලය ්රියාමාර්ගයක්ෂ ව  ල්ව ඒ පිළිබඳල ලර්.මාල .ත්ත්ලය 

                                                                                                                                                                

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

 

12. ඉශ. ල්ව වඳශ්  මා 2020.07.01 දිල සිට                                                    වියයට අ ාෂල ගුු 

උපවේක වව ලවේ ………….. වර ණියට අ් .ර්ග්රශයය කර ව ල වම්  කාුණිකල ඉඛිෂ  

 

 

වමම අයදු්වපව.ි  මවිසි්  වඳශ්  කරල   විවථ.ර ව.ය බලත්, නිලැරදි බලත්, වමයි්  වශතික කරිෂ  

වමි  වඳශ්  රීසිය්ව කුයක්ෂ අව.ය ශා ලැරදි වශග. බල අ් .ර්ග්රශයය වීමට වපර අලාලරයය 

වුලවශ ත් මා වමම .ලතුරට නුුදදුවථවවකු බලට පත්ලල බලත්, අ් .ර්ග්රශයය වීවම්  පුද ලර  අලාලරයය 

වුලවශ ත් ල් දියක්ෂ වල මැතිල අ් .ර්ග්රශයය අලංගු කෂ ශැරී බලත් මම  නිිෂ  

 

 

දිලය :                                                                                   

             අයදු්වකුව  අත්වල  

 

 

 



 

 

2 වක ටව - කාප අධ්යාපල අධ්යක්ෂ විසි්  ව්වපර්ය කෂ යුතුයි  
 

පෂාත් අධ්යාපල වඛක්ව/ පෂාත් අධ්යාපල අධ්යක්ෂ, 

 

අයදු්වකු විසි්  1 සිට 12  ක්ෂලා වඳශ්  කර ඇති ව. රතුු නිලැරදි ය  ගුු උපවේක වව ලා ලයලවථාාව  

14 ලග් තිය අනුල පශ. ුදදුුදක්ව ව්වපර්ය කර ඇති බල නිමක්ෂයය කරිෂ  
 

අනු 

අංකය 

ුදදුුදකම ුදදුුදකම වපුරා ඇති / 

ලැති බල 

1.  ශ්රී ංකා ගුු වව ලවේ වව ලය ලවර 20කට වල අඩු වක්රීය වව ලා 

කායක්ෂ වි . වීම 

ඇ. / ලැ. 

2.  ශ්රී ංකා ගුු වව ලවේ වව ලය ලවර 20කට වල අඩු වතුටු ායක වව ලා 

කායක්ෂ වි . වීම 

ඇ. / ලැ. 

3.  පෂාත් රාජ්ය වව ලා වක ිෂ්  වාාල විසි්  වශෝ පෂාත් අධ්යාපල 

අමා.යාංවේ වඛක්ව විසි්  වශෝ පෂාත් අධ්යාපල අධ්යක්ෂ විසි්  

වශෝ ගුු උපවේක .ලතුරට විධිමත්ල පත් කර තිබීම 

ඇ. / ලැ. 

4.  ගුු උපවේක .ලතුරට පත්වී්ව බාගත් දිල සිට ලවර 10කට 

වල අඩු වව ලා පපුුේ  

ඇ. / ලැ. 

 

ඒ අනුල ඉශ. ල්ව වඳශ්  වථලාමී් ලශ් ව/ මශ.ා/ මශත්ිෂය/වමලවිය 2020.07.01 දිල සිට 

                                                   වියයට අ ාෂල ගුු උපවේක වව ලවේ                                      

වර ණියට අ් .ර්ග්රශයය රීමම නිර්වේ කරිෂ /වල කරිෂ*  (නිර්වේ වල කර් ව්  ල්ව වශ තු වඳශ්  

කෂ යුතුයි ) 

                                                                                                                                                                  

 

 

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

දිලය                      කාප අධ්යාපල අධ්යක්ෂ අත්වල ශා නි මුද්රාල   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3 වක ටව - පෂාත් අධ්යාපල වඛක්ව/ පෂාත් අධ්යාපල අධ්යක්ෂ විසි්  ව්වපර්ය කෂ 

යුතුයි  

 

වඛක්ව, අධ්යාපල අමා.යාංය 

 

අයදු්වකු විසි්  1 සිට 12  ක්ෂලා වඳශ්  කර ඇති ව. රතුු නිලැරදි ය  ගුු උපවේක වව ලා ලයලවථාාව  

14 ලග් තිය අනුල ුදදුුදක්ව ව්වපර්ය කර ඇති බල නිමක්ෂයය කරිෂ  

 

ඒ ථ් අනුල ඉශ. ල්ව වඳශ්  වථලාමී් ලශ් ව/ මශ.ා/ මශත්ිෂය/වමලවිය 2020 07 01 දිල සිට 

                                                   වියයට අ ාෂල ගුු උපවේක වව ලවේ                               වර ණියට 

අ් .ර්ග්රශයය රීමම නිර්වේ කරිෂ /වල කරිෂ*  (නිර්වේ වල කර් ව්  ල්ව වශ තු වඳශ්  කෂ යුතුයි ) 

                                                                                                                                                                  

 

 

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

දිලය   පෂාත් අධ්යාපල වඛක්ව / පෂාත් අධ්යාපල අධ්යක්ෂ අත්වල ශා 

නි මුද්රාල   

 

 

     

 

 

 

* අලලය ලචල කපා ශරි් ල  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ඇමුණුම  02 

 

ගුු උපවේක වව ලයට  අ් .ර්ග්රශයය වීම වඳශා මලාපය පෂ කෂ නිධ්රය් ව  

අයදු්වපත්ර එවීව්ව වඛ ලය 
 

                                                                                       කාප කාර්යාය 

                                                                                                      පෂා. 

   

අධ්යාපල අමා.යාංවේ වඛක්ව 

  

අනු අංකය  

 

ගුු උපවේක .ලතුරට පත්කරල 

  පත්වී්ව ලිපිවේ අංකය  

නිධ්රයාව  ලම .ලතුර ශා 

අ ාෂ වියය 

මලාප ්රකා කෂ දිලය  

 

    

    

    

    

  මුළු අයදු්වපත්ර වං යාල  

 

                                                              කාපවේ නිධ්ාම්                                කව  අයදු්වපත්ර 

අ් .ර්ග්රශයය වඳශා ව්ව වමඟ කාුණිකල ඉදිරිපත් කරිෂ  

 

 

පෂාත් අධ්යාපල අධ්යක්ෂ අත්වල :                                 

දිලය :                                         

නි මුද්රාල :  

 

කාප අධ්යාපල අධ්යක්ෂ අත්වල :                                 

දිලය :                                         

නි මුද්රාල :  

      

 

 

 

 

 



 

 

ඇමුණුම 03 

  

ගුු උපවේක වව ලයට අ් .ර්ග්රශයය වීමට මලාපය ප වල කරල නිධ්ාම්  බාදිය 

යුතු ්රකාය 
 

                                                                                       කාප කාර්යාය 

                                                                                                      පෂා. 
 

I වක ටව - නිධ්ාරියා විසි්  ව්වපර්ය ක යුතුයි   

  

1   (i).නිධ්ාරියාව  ව්වපර්ය ලම : ……………………………………………………………             

     (ii).  ැලට  රල .ලතුර : ……………………………………………………………………             

 

2   (i).වව ලා වථාාලවේ ලම :  …………………………………………………………………..            . 

     (ii).වව ලා වථාාලවේ ලිපිලය : 

……………………………………………………………….                                                               

                                                                                                                                                                 

     (iii). වව ලා වථාාලය අයත් පෂා. : …………………………………………………………...             

     (iv). දුරකාල අංකය :                                                                                                                           

 

3     (i) උප් දිලය :  ………………………………………………………                                        

(ii) වව ලා ලයලවථාාල ්රියාත්මක ලල 2020.07.01 දිලට ලයව : ……………………………                

(iii). ජ්ාතික ශැඳුනු්වපත් අංකය :                                                                                                           

  

4. අංක 2182/36 ශා 2020 07 01 දිලැති අතිවිව  ගැවට් පත්රවේ පෂ කරල   ගුු උපවේක වව ලා 

ලයලවථාාව  වඳශ්  විධිවිධ්ාල ලට යටත්ල එම වව ලාලට අ් .ර්ග්රශයය වීමට මා ුදදුුදක්ව බා ඇති 

ලමුත් එම වව ලාලට අ් .ර්ග්රශයය වීමට මලාපය ප වල කරිෂ   ැලට  රල .ලතුවර් .ලදුරටත් වව ලය 

රීමමට මලාපය පෂ කරිෂ  .ල  වමම මලාපය පුදල වලලවථ වල කරල බල   ්රකා කරිෂ   

  

නිධ්ාරියාව  අත්වල : ……………  

දිලය :……………………  

 

 

 

 

 

 

    
 



 

 

II වක ටව - කාප අධ්යාපල අධ්යක්ෂ විසි්  ව්වපර්ය ක යුතුයි  
  

නිධ්ාරියා විසි්  1- 3  ක්ෂලා වඳශ්  කර ඇති ව. රතුු නිලැරදි බල වශතික කරිෂ    

  

  

කාප අධ්යාපල අධ්යක්ෂකව  අත්වල :                                               

දිලය : …………          

නි මුද්රාල :                                 

III වක ටව - පෂාත් අධ්යාපල අධ්යක්ෂ විසි්  ව්වපර්ය ක යුතුයි  

        

නිධ්ාරියා විසි්  1- 3  ක්ෂලා වඳශ්  කර ඇති ව. රතුු නිලැරදි බල වශතික කරිෂ    

 

 

පෂාත් අධ්යාපල අධ්යක්ෂ අත්වල :                                 

දිලය :                                         

නි මුද්රාල :                                    
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මලාපය ්රකා වල කෂ නිධ්රය් ව  ලාර්.ාල 

 

                                                                                       කාප කාර්යාය 

                                                                                                      පෂා. 

 

අධ්යාපල අමා.යාංවේ වඛක්ව, 

අනු 
අංකය 

 

ගුු උපවේක .ලතුරට 
පත්කරල   පත්වී්ව ලිපිවේ 
අංකය 

නිධ්රයාව  ලම  
 

නිධ්රයාව  ලම 
.ලතුර ශා අ ාෂ වියය 

 

1.    

2.    

3.    

4.    

  මලාපය ්රකා වල ක මුළු 
නිධ්ාම්  වං යාල 

 

 

  

                                                              කාපවේ අ් .ර්ග්රශයය වඳශා මලාපය ්රකා වල කෂ 

නිධ්ාම්                                කව  ්රකාපත්ර ව්ව වමඟ කාුණිකල ඉදිරිපත් කරිෂ  

 

 

පෂාත් අධ්යාපල අධ්යක්ෂ අත්වල :                                 

දිලය :                                         

නි මුද්රාල :  

 

කාප අධ්යාපල අධ්යක්ෂ අත්වල :                                 

දිලය :                                         

නි මුද්රාල :  
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පමක්ෂා රීමව්ව වඛ ලය (check list) 

 

                                                                                       කාප කාර්යාය 

                                                                                                      පෂා. 

 

අධ්යාපල අමා.යාංවේ වඛක්ව  

  

ගුු උපවේකලු ගුු උපවේක වව ලයට අ් .ර්ග්රශයය රීමම   

  

නිධ්ාරියාව  ලම :                                                                                                             

 

පිටු අංකය  

 

01  උප්පැ් ල වශතිකය      ඇ./ලැ.                      

02  ගුු වව ලවේ පත්වී්ව ලිපිය     ඇ./ලැ.                     

03  ගුු වව ලවේ වව ලය වථථිර රීමව්ව ලිපිය   ඇ./ලැ.                      

04  මුඛ පත්වීවම්  පුද ලම වලලවථ කර ඇත්ල්ව එම ලිපිය ඇ./ලැ.                      

05  ශ්රී ංකා ගුු වව ලවේ උවවථ රීමව්ව ලිපි   ඇ./ලැ.                       

06  ගුු උපවේක .ලතුරට පත් කෂ පත්වීව්ව ලිපිය  ඇ./ලැ.                     

07  2020 07 01 දිලට වව ලය කරනු බල    

වථාාලවයි  ලැඩ ාාර ගැමේව්ව ලිපි    ඇ./ලැ.                               

08  2020 07 01 දිලට අධීක්ෂයය කරනු බල      

වියය ඉශ. පත්වී්ව වියය වල ව  ල්ව එම වියය  

විධිමත්ල පලරල   ලිපිය:      ඇ./ලැ.                    

09  අලව්  ලැටුප් පරිලර්.ල ලිපිය    ඇ./ලැ.                    

10. ශ්රී ංකා ගුු වව ලවේ ලවර 20ක පඩි ලැඩි රීමව්ව  

වශතික පත්ර       ඇ./ලැ.                     

11  ගුු උපවේක .ලතුරට පත් රීමවම්  පුද    

වථාාල මාු වවේ ල්ව ඊට අනුමැතිය බාදු්  ලිපි  ඇ./ලැ.                       

12  ගුු උපවේක .ලතුරට පත් රීමවම්  පුද    

වලලත් .ලතුුල රාජ්කාරි ආලරයයට පත් කර 

ඇත්ල්ව ඊට අනුමැතිය බාදු්  ලිපි    ඇ./ලැ.                     

13  ලැටුප් රි ./අඩ ලැටුප් නිලාඩු අනුම. කර    

ඇත්ල්ව එම වඛ ල      ඇ./ලැ.                      



 

 

14  ගුු වව ලවේ වව ලා කාය තුෂ සිදුකර ඇති     

රීසිය්ව ලර ක්ෂ ව්වබ් ධ්වය්         

විලයානුක  වමලමකට ාාජ්ලය වී සිටි ් ව්   

ල්ව ඊට අ ාෂ වඛ ල      ඇ./ලැ.                     

15  යාාලත් කරල   චර්යා වටවශලි  පිටප.   ඇ./ලැ.                      

16  මලාපය ්රකා කෂ නිධ්ාරියාව  /    

නිධ්ාරිණියව  ගුු උපවේක වව ලයට  

අ් .ර්ග්රශයය රීමව්ව අයදු්වපත්රවයි  පිටප.   ඇ./ලැ.                         

 

අංක                         සිට                          ක්ෂලා ව පිටු වි . වපෞේගලික ලිපිවග නුව  පිටු නිලැරදිල අංක 

කර  පමක්ෂා කර ඉදිරිපත් කරිෂ  ඉශ. අංක 1 – 16  ක්ෂලා ව වඛ ලලට අ ාෂ පිටු පමයක්ෂ පැශැදිලිල 

වපවලල වව  වල ගැවලල වව  වක ඩිකර ඇ.  

 

වකවථ කවෂ  

 

විය ාාර කෂමලාකරය වශකාර අත්වල :                                       

දිලය :                           

 

පමක්ෂා කවෂ  

 

්රධ්ාල කෂමලාකරය වශකාර අත්වල :                                            

දිලය :                           

 

 

නිලැරදි බල වලාා කරිෂ            

කාප අධ්යාපල අධ්යක්ෂ අත්වල :                                                

දිලය :                                         

නි මුද්රාල :  

 

 

පෂාත් අධ්යාපල අධ්යක්ෂ අත්වල :                                                 

දිලය :                                         

නි මුද්රාල :  
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ගුු උපවේක .ලතුරට අ් .ර්ග්රශයවේ දී අ ාෂ කරගනු බල වියය්  

වියය අංකය වියය 

 

1 ්රාාිෂක 

2 ඉංග්රීසි 

3 වි යාල 

4 ගණි.ය 

5 මවුබව 

6 ව ලල බව 

7 ඉතිශාවය 

8 ාමරික අධ්යාපලය 

9 ව. රතුු .ාක්ෂයය 

10 ේවි ාාා 

11 මාර්වගෝප වේලය 

12 ගුු පුවථ.කායාධිපති 

13 චිත්ර 

14 වපරදිග ලර්.ලය/ාර. ලර්.ලය 

15 වංගී.ය වප/අ/ක 

16 ලාටය ශා රංගකාල 

17 භූවගෝ වි යාල 

18 පුරලැසි අධ්යාපලය 

19 ලාණිජ් ශා ගිණු්වකරයය 

20 .ාක්ෂයය 

21 කෘෂිකර්මය 

22 ගෘශ ආර්ථික වි යාල 

23 විව  අධ්යාපලය/ වල විධිමත් අධ්යාපලය 

24 බුේධ්ාගම 

25 කව.ෝලික ධ්ර්මය 

26 ්රිවථතියානි ධ්ර්මය 

27 ඉවථා්ව ධ්ර්මය 

28 ි ් දු ධ්ර්මය 

 

 


