ශ්රී ලංකා අ ලං්ධයඅඳන ලංඳපාඳඅකන ලංව යේව  ලං ලංI ලංවරයණියේව  ලංලධකධඅන් ත ලංතනරුවලේකප ලංඳ ක ලංරන්වේ ලං
ේුහගත ත ලං ේඛ ප ලංඳන්ෂණය

 ලං හගතඅ ලංකකුණු ලංකබඅ ලංදීවේ ලංඳපාඳඅටි

1. ලංවයයයතාතඅේ

උඳපාම ලංකකුණු  ලං ලං30

(ශ්රී ලං.අ.ප.ඳ..ස. ලං1 ලං.රණියට උ ලංසසසව ලං ද ලංන න ලංට උ ලං් ව ලංරසට උ ලං.ණු 0 ලං03 ලංඵැගින්)
2. ලං්ධයඅඳන ලංදුදුදු ේ

උඳපාම ලංකකුණු  ලං ලං15

2.1 ඳශවචාත් ලංසඳාධි
2.2 ඳශවචාත් ලංසඳාධි ලංඩිප්..ෝභාර

- ලං.ණු 0 ලං10
- ලං.ණු 0 ලං05

( ාර්  වෂභතා ලං ඩඉම්රලින් ලං නිදහසව ලං කිරීභඋ ලං ස. ා ලං ඵ.න ලං .ද ලං සුදුසු ම් ලං හැට ලං .රනත් ලං පධයාඳන ලං ලං
සුදුසු ම් ලං ඳභණ ව ලංඉහත ලං .ණු 0 ලං  ලං.ඵා ලංදීභ ලංසහා ලංස. ා ලංඵ.නු ලං.ැ.ේ. ලං2.1 ලංසහ ලං2.2 ලංපරසවථා ලංර.දී ලං
සඳරිභ ලංසහති  ලං/ ලංසුදුසු ම් ලං2 ව ලංසහා ලංඳභණ ව ලං.ණු 0 ලං.ඵා ලං.දනු ලං.ැ.ේ.)
3. ලංවෂණයත්රව ි  ලංව යේඅ ලංඳපුරවල්ද
උඳපාම ලංකකුණු ලං ලං ලං ලං20
(පදාළ ලංඳත්වීම් ලංඵ.ධාරීන් ලංවිට න් ලංනිණුත් ලං ට ලංඇති ලංවිධිභත් ලංඳත්විම් ලංලිපි ලංසහා ලංඳභණ ව ලං.ණු 0 ලං.ඵා ලං
.දනු ලං.ැ.ේ)
3.1  ලංවිදුහල්ඳති ලං(ශ්රී ලං.අ.ප.ඳ..ස. ලං1 ලං.රණියට.න ලංනි.ධාරි. ණු ලංවිදුහල්ඳති ලංතනරකට ව ලංදැරි  ලංතුරක ලං
 ලංඳාස.  ලං, ලං් ව ලංරසට  ලං.සරා ලං ා. උ ලං.ණු 0 ලං04 ලංඵැඟින් ලංසඳරිභ ලංරසට ලං05 ව ලංසහා)
3.2 නි. ෝජ්ය ලංපධයාඳන ලංපධය වෂ ලං/ ලංනි. ෝජ්ය ලං. භසාරිසව ලං/ ලංවිදුහල්ඳති ලං
(ශ්රී ලං.අ.ප.ඳ..ස.11/111 ලං.රණියට.න ලංනි.ධාරි. ණු ලංවිදුහල්ඳති ලංතනරකට ව ලංදැරි  ලංතුරක ලංඳාස.  ලං) ලං
(් ව ලංරසට  ලං.සරා ලං ා.  ව ලංසහා ලං.ණු 0 ලං2.5 ලංඵැඟින් ලංසඳරිභ ලංරසට ලං08 ව ලංසහා)
3.3 නි. ෝජ්ය ලංවිදුහල්ඳති
(් ව ලංරසට  ලං.සරා ලං ා.  ව ලංසහා ලං.ණු 0 ලං02 ලංඵැඟින් ලංසඳරිභ ලංරසට ලං10 ව ලංසහා)
3.4 ලංසහ ාට ලංපධයාඳන ලංපධය වෂ ලං/ ලංසහ ාට ලං. භසාරිසව ලං
(් ව ලංරසට  ලං.සරා ලං ා.  ව ලංසහා ලං.ණු 0 ලං01 ලංඵැගින්)
4. ඳපා
 ලං අෂණයරතඅේ  ලංපිළිබ ලංදැනුම
(ප්රඅව ික   ලංවඅතයත  ලංපිළිබේ ලං ප අ ලංබකනු ලංකැව

උඳපාම ලංකකුණු ලං ලං ලං ලං05 ලං ලං ලං ලං ලං

5. ඉාග්රීසි භ ලංවඅයඅ ලංප්රවීණ තඅේ  ලං
(  තලධවේදන ලංකු කතඅේ  ලං ප අ ලංබකනු ලංකැව

උඳපාම ලංකකුණු ලං ලං ලං ලං05 ලං ලං ලං

6. ලං්ධයඅඳන ප ලං්දඅප ලංඳයේව ය  ලං හගත ලංප්ර අනන

උඳපාම ලංකකුණු ලං ලං ලං ලං05

6.1 ලංඳර්.නෂණ

- ලං ලං.ණු 0 ලං2.5 ලං× ලං2

 ලං ලං ලං ලං(ඳශවචාත් ලං සඳාධි උ ලං / ලං ඳශවචාත් ලං සඳාධි ලං ඩිප්..ෝභාර ලං සහා ලං ඉන රිඳත් ලං ටන ලං .ද ලං නිඵන්ධන උ ලං
පදාළ ලං ද ලංඳර්.නෂණ ලං/ ලංනිඵන්ධන ලංසහා ලං.ණු 0 ලං.ඵා ලං.දනු ලං.න .ැ.ේ) ලං
6.2 ලංප්ර ාශන

- ලං.ණු 0 ලං2.5 ලං× ලං2

 ලං ලං ලං ලං ලං(.ඳළ.ඳ ත් ලං හා ලං ඒ ලං ආශ්රිත ලං ඳරිලන.න ලං රන්ථ ලං සහා ලං .ණු 0 ලං .ඵා ලං .දනු ලං .න .ඵන ලං පතට, ලං
පධයාඳන ලං රන්ථ ලං  ලං ප්ර අනන ලං උඳව්නන ලං මණ්ඩක  ලං මඟි ත ලං ්නුමති  ලං කද ලං ප්ර අනන ලං ඳම ෂණ ලං
.ණු 0 ලං.ඵා ලංදී.ම්දී ලංසළ ා ලංඵ.නු ලං.ැ.ේ.)
6.3 ලංපධයාඳන ලංප්ර ාශන ලංසදහා ලං.ඵා ලං.දන ලං.ද ලංරාර්තා ලංහා ලංශාසවත්රී  ලංසඅහ හ ලංසහා ලං- ලං.ණු 0 ලං2 ලං× ලං1
(උඳපාම ලංඳයේව ය  ලංහගතඅ ලංප්ර අනන ලංවද ෂණ ලං හගතඅ ලංඳම ෂණ ලංකකුණු ලංකබඅ ලංවදනු ලංකැව .  ලං
1

7. ලංඉදිපාඳ ක ලංරන්ම

උඳපාම ලංකකුණු ලං ලං10

ඔඵ.ේ ලංආ තන.න ලං, ලං(ඳාස. ලං/ ලං පධයාඳන ලංපභාතයාඅශ / ලං පධයාඳන ලං.දඳාර්ත.ම්න්රකර/ ලං .ාඳ ලං
ාර් ා. / ලං . ට්ඨාස ලං ාර් ා. ) ලං ඔඵ ලං විට න් ලං ටාජ් ාරි ලං ඉටු ලං කිරි.ම්දී ලං , ලං පධයාඳන ලං ඳධතධති.න ලං
හ ණාත්භ බාර  ලංහා ලංප.දායිතාර  ලංඉහළ ලංනැඅවීභ ලංසහා ලංමුලි  ලං ද ලංට ධතධි  ව ලංඳදනම් ලං ට.ෙන ලං
්  ලංවිශව.ල්ෂණ  ලං ටමින් ලං ටනු ලං.ඵන ලංඉන රිඳත් ලංකිරිභ ව ලංසහා ලංඳහත ලංඳරින  ලං.ණු 0 ලං.ඵා ලං.දනු ලං
.ැ.ේ.
I.
ප්රවේන  ලංහගතඅ ලංහගතැදි තවීණම
- ලංකකුණු ලං2
II.
් තතයේ ත
- ලංකකුණු ලං2
III.
අක ලං කමනඅ ර
- ලංකකුණු ලං2
IV.
ඉදිපාඳ ක ලංරන්වේ ලංතයකඅන
- ලංකකුණු ලං2
V.
ලධමඅේ ලංහගතඅ ලංලධ මන
- ලංකකුණු ලං2
ඒ ලං සහා ලං ඳරිෙණ  ලං ආර. න් ලං (PowerPoint) ලං .හෝ ලං .රනත් ලං සුදුසු ලං භාධය කින් ලං විනාඩි ලං 05  ලං
රාචි  ලංඉන රිඳත් ලංකිරීභ ව ලංට දු ලං ළ ලංතුරක ලංපතට ලංඔඵ ලංඉන රිඳත් ලං ටනු ලං.ඵන ලංට ධතධි ලංපධය න උ ලංපදාළ ලං
දෘඨ ලංපිඋඳත ලංසම්මුඛ ලංඳරී වෂණ ලංභණ්ඩ. උ ලං.ඵා ලංන   ලංතුරක ලං.ේ.
9.

ේඛ ප ලංඳන්ෂණය ව දී ලංදෂණේනු ලංකබූ ලං ම තථ ලංකු කතඅේ
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