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අ  ං.ලේඳො..අ(උ.ලේඳශ)අඉලේගනුභඅරඵනඅඳාලේඛඅවිදුවඛඳතිඅලේරඅලේඹොමුඅ:ශඅයුතුඅඹ.අං.ලේඳො..අ
(උ.ලේඳශ)අ වඩදෑරීභඅ වාඅ ලේනත්අ ඳාර:හඅ ඇතුශත්අ වීඅ සිටිනඅ අ සිසු්අ රභා, ං.ලේඳො.අ
(ා.ලේඳශ)අ වඩදෑරඅ ඳාලේඛඅවිදුවඛඳතිඅනිර්ලේේලඹඅ දඅ හිරඅ අ ං.ලේඳො..අ (උ.ලේඳශ)අ වදායනුඅ
රඵනඅඳාලේඛඅවිදුවඛඳතිඅලේරඅංඹදුවරඳත්අඵායඅදිඹඅයුතුඅඹ. 

 

 

4.2අලේභභඅශියත්ඹඅඉඛලුවරඅකිරීලේවරඅංඹදුවරඳත්රඹඅ(ඇමුණුවරඅ01)අවාඅඊහඅංදාශඅඋඳලේද අඳාලේඛඅ

දඩ්වීවරඅපුරුලේපඅප්රදර්ලනඹඅකිරීභහඅවිදුවඛඳතිරු්අගඅඵරාඅගරඅයුතුඅඹ.අ 
 

4.3අඅනිඹමිරඅදිනහඅඳසුඅඅඳාරහඅරඩලේඵනඅංඹදුවරඳත්අවාඅංදාශඅංඹදුවරඳලේරහිඅව්අසුදුසු:වරඅ

නාථඅකිරීභහඅංලයඅවති:රඅපිහඳත්අඅලේනොභඩතිඅංඹදුවරඳත්අප්රතික්ෂලේේඳඅ:යනුඅරඩලේේ. 
 

4.4අ ලේභභඅශියත්අප්රදානඹඅඳවරඅව්අඳරිදිඅවිලේලේඅ:ාඩ සඅ3ක්ෂඅප්රධානඅලේ:ොහඅසිදුඅලේ:ලේර්.අඅඅඅ 
 

I. :ාඩ අසඅංක:අ01-අනඅනිඳඩයුවරඅවාඅරඵාඅගත්අජ්ඹග්රවණ 
 

II. :ාඩ සඅංක:අ02අ-අලේෞ්දර්ඹඅක්රිඹා:ාය:වරඅවාඅරඵාඅගත්අජ්ඹග්රවණ 
 

III. :ාඩ සඅංක:අ03අ-අක්රීසාඅවාඅරඵාඅගත්අජ්ඹග්රවණ 

 

:ාඩ සඅකිහිඳඹකි්අඉඛලුවරඅ:ය්ලේ්අනවරඅඑක්ෂඅඑක්ෂඅ:ාඩ සඹඅඹහලේත්අලේ්අලේ්අ

ලලේඹ්අඉඛලුවරඅ:ශඅයුතුඅඹ. 
 

4.5අ ඉවරඅ 03අ ලේේදඹහඅ ංනුඅ මි:අ සුදුසු:වරඅ පුයාරනඅ අ ශියඹකුහ/සශියා:හඅ රභඅ සුවිලේලේ 

දක්ෂරාඅභරඅ4.4අහිඅව්අඕනෑඅභඅ:ාඩ සඹක්ෂඅඹහලේත්අඅඉඛලුවරඅඳත්රඅලේඹොමු :ශඅඅවඩකිඅඹ.අ 

 

05. ත ෝරා ගඩනීතම් ක්රමතදයය 

ලේභභඅචක්රලේඛ ලේ අ06අලේ:ොහලේේඅව්අරකුණුඅඳටිඳාටිඹහඅංනුකරඅඳවරඅව්අක්රභලේපදඹඅ

ංනුගභනඹඅ :යමි්,අ එක්ෂ එක්ෂ භට්හලේවර දී ංඹදුවරඳත් වා වති: භඩනවි් ඳරික්ෂා :ය 

ංඹදුවරඳලේරහිඅපිහඳත්අලේදලේ:හිඅභ ංදාශ තීරුලේප රකුණු හව් :ශ යුතු ඹ.  

5.1අඳාඛඅභට්හභ  

I. ඳාරහඅරඩලේඵනඅංඹදුවරඳත්අසිඹඛලේරහිභඅමි:අලේරොයතුරුඅලේඛ නගරඅ:යඅඳත්ාඅගරඅ

යුතුඹඅ(සී.ආර්අලේඳොර:අවා/සලේවෝඅඳරිගණ:ගරඅ:ය). 

 

II. විදුවඛඳතිලේේඅ බාඳතිත්ලේඹ්අ වාඅ ලේජ්ය ඨඅ රුරුරු්අ ලේදලේදලේනකුලේේඅ

ාභාජි:ත්ලේඹ්අ යුත්අ (තිලේදනකුලේග්අ භ්විර)අ අ ඳාඛඅ ලේත්රීවරඅ :මිටුක්ෂඅ විසි්අ

ංඹදුවරඳත්අඳරීක්ෂාඅ:යඅප්රදානඹඅ:යනඅරකුණු,අංඹදුවරඳලේරහිඅරකුණුඅතීරුඅ01හිඅව්අ

:ශඅඅයුතුඅඹ. 

 

III. ඳාරහඅරඩලේඵනඅංඹදුවරඳත්අක යාඅ 150:හඅසාඅ ඩරකිඹඅයුතුඅක යාක්ෂඅඉක්ෂභඅවඅ

ං ථා:දීඅඳභණක්ෂඅංඹදුවරඳත්අඳරීක්ෂාඅකිරීලේවරඅඅ:ඩිනවරඅඵ,අනියදයඅඵඅවාඅඳවසුඅ

ර:ාඅ සුදුසුඅ ඳරිදිඅ නිලේඹෝජ්ය/සඅ ව:ායඅ විදුවඛඳතියලේඹකුඅ ලේවෝඅ ංකලඅ ප්රධානි/සඅ ලේරේණියේඅ

ප්රධානිඅ රුරුයලේඹකුලේේඅ බාඳතිත්ලේඹ්අ යුතුඅ ඳාඛඅ ලේත්රීවරඅ :මිටුඅ එ::හඅ සාඅ

ඳත්:යඅගරඅවඩකිඹ.අඑලේේඅවුඅදඅ:රාඳඅංධයාඳනඅංධයක්ෂඅලේරඅලේරෝයාඅගත්අසිසු්ලේේඅ
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නාභඅලේඛ නඅලේඹොමුඅකිරීලේවරඅදීඅවිදුවඛඳතිඅවිසි්අංදාශඅ:මිටුඅභඟි්අලේරෝයාඅගත්අශියඅ

නාභඅලේඛ නරඅනියදයඅඵ වති:අ:ශඅයුතුඅඹ.අ 

 

IV. ඒ ඒ :ාඩ සඹඅඹහලේත් එක්ෂ එක්ෂ ශියඹා/ශියාලේේඅසුදුසු:වරඅනාථඅ:යඅගඩීමලේභ්අ

ංනතුරුඅවති:රඅමුඛඅපිහඳත්අඳරික්ෂා:යඅචක්රලේඛ ානුකරඅසුදුසු:වරඅපුයාඅඇතිඅ

සිඹළුභඅ ංඹදුවර:රු්ලේේ නාභඅ ලේඛ නඅ එක්ෂඅ එක්ෂඅ :ාඩ සඹඅ ඹහලේත්අ ලේ්අ ලේ්අ

ලලේඹ්අඇමුණුභඅ02(A)අආ:තතිඹහ ංනුකරඅඅමුළුඅරකුණුඅංලේයෝවණඅංනුපිළිලේරහඅ

: අ :ශඅ යුතුඅ ඹ.අ එභඅ ආ:තතිඹඅ (දතසඅ වාඅ භතදුඅ පිහඳත්)අ භඟඅ අ ංඹදුවර:රු්ලේේඅ

ංඹදුවරඳත්අවාඅවති:රඅපිහඳත්අංනුපිළිලේි්අ: අ:යඅවිදුවඛඳතිඅවිසි්අවති:අ

:යඅඑක්ෂඅංඹදුවරඳරක්ෂඅ:රාඳඅංධයාඳනඅංධයක්ෂඅලේරඅලේඹොමුඅ:ශඅයුතුඅඹ.අඑහිඅංලේනක්ෂ 

පිහඳර ඳාලේඛ සුයක්ෂෂිර  රඵාඅගර යුතු ඹ. 

 

5.2අ:රාඳඅභට්හභ 

I. :රාඳඅ භට්හලේවරදීඅ සුබගඅ ශියත්අ ඩසහවනඅ වරඵ්ීක:යණඹඅ වාඅ භාඩ සි:අ

නිරධාරිලේඹකුඅඳත්කිරීභහඅ:රාඳඅංධයාඳනඅංධයක්ෂඅවිසි්අ:හයුතුඅ:ශඅයුතුඹ. 

 

II. ලේභභඅචක්රලේඛ ලේ අඇමුණුභඅ02අ(A)අආ:තතිඹඅභඟඅඒඅඒඅඳාලේර්අරඩලේඵනඅංඹදුවරඳත්අ

වාඅ ංදාශඅ වති:/සඅ ලේඛ නඅ දඅ ඉවරඅ ව්අ වරඵ්ීක:යණඅ නිරධාරිඹාලේේඅ

වරඵ්ීක:යණලේඹ්අඳවරඅඳරිදිඅඳරීක්ෂාඅ:ශඅයුතුඅඹ. 

අ 

III. :රාඳඅ ංධයාඳනඅ ංධයක්ෂලේේඅ ංීකක්ෂණලේඹ්,අ ලේජ්ය ඨඅ භාඩ සි:අ නිරධාරිඹකුලේේඅ

බාඳතිත්ලේඹ්අවාඅරත්අභාඩ සි:අනිරධාරී්අලේදලේදලේනකුලේේඅාභාජි:ත්ලේඹ්අ

යුත්අ (තිලේදනකුලේග්අ භ්විර)අ භා්රයඅ :රාඳඅ ලේත්රීවරඅ :මිටුඅ පිහිහවිඹඅ යුතුඹ.අ

චක්රලේඛ ඹඅංනුඅප්රදානඹඅ:යනඅරකුණුඅංඹදුවරඳලේරහිඅරකුණුඅතීරුඅ02හිඅව්අ:ශඅ

යුතුඅඹ. 

 

IV. :රාඳඅංධයාඳනඅ:ාර්ඹාරඹහඅඅරඩලේඵනඅංඹදුවරඳත්අක යාඅ150:හඅසාඅඩරකිඹඅයුතුඅ

ක යාක්ෂඅ ඉක්ෂභවඅ ං ථා:දීඅ ඳභණක්ෂඅ ශියත්රාීන්අ ලේත්රීලේවරඅ :ඩිනවරඅ ඵ, 

නියදයඅඵඅවාඅඳවසුඅර:ාඅසුදුසුඅඳරිදිඅ:රාඳඅලේත්රීවරඅ:මිටුඅඑ::හඅසාඅඳත්:යඅ

ගරඅවඩකිඅඹ.අඑලේේඅවුඅදඅඳශාත්අංධයාඳනඅංධයක්ෂඅලේරඅලේරෝයාඅගත්අසිසු්ලේේඅනාභඅ

ලේඛ නඅලේඹොමුඅකිරීලේවරඅදීඅ:රාඳඅංධයාඳනඅංධයක්ෂඅවිසි්අංදාශඅ:මිටුඅභඟි්අලේරෝයාඅ

ගත්අශියඅනාභඅලේඛ නරඅනියදයඅඵඅවති:අ:ශඅයුතුඅඹ.අ 
 

V. ලේභහිඅ දීඅ වති:ඳත්අ ඳරික්ෂාඅ කිරීලේභ්අ ංනතුරුඅ:රාඳඅ ලේත්රීවරඅ :මිටුඅ විසි්අ රඵාඅ

ලේදනුඅ රඵනඅ රකුණුඅ වාඅ ඳාඛඅ ලේත්රීවරඅ :මිටුඅ විසි්අ රඵාඅ දීඅ ඇතිඅ රකුණුරඅ ඹවරඅ
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ලේනක්ෂඅ ඇත්නවරඅ :රාඳඅ ලේත්රීවරඅ :මිටුඅ භඟි්අ රඵාඅ ලේදනඅ රකුණුඅ නියදයඅ ලේරඅ

පිළිගනුඅරඩලේේ.අ 

 

VI. එක්ෂඅඑක්ෂඅ:ාඩ සඹඅඹහලේත්අරකුණුඅ15අලේවෝඅඊහඅඩඩිඅරකුණුඅරඵාඅග්නාඅරදඅලේරෝයාඅගත්අ

ංඹදුවර:රු්ලේේ නාභඅ ලේඛ නඅ ලේ්අ ලේ්අ ලලේඹ්අ ඇමුණුභඅ 02අ (B)අ ආ:තතිඹහඅ

ංනුකරඅඅමුළුඅරකුණුඅංලේයෝවණඅංනුපිළිලේශහඅ: අ:ශඅයුතුඅඹ.අඑභඅආ:තතිඹඅ(දතසඅ

වාඅභතදුඅපිහඳත්)අභඟඅඑහිඅඇතුශත්අංඹදුවර:රු්ලේේඅංඹදුවරඳත්අවාඅවති:රඅපිහඳත්අ

ංනුපිළිලේළි්අ : අ :යඅ :රාඳඅ ංධයාඳනඅ ංධයක්ෂඅ විසි්අ වති:අ :යඅ ඳශාත්අ

ංධයාඳනඅංධයක්ෂඅලේරඅලේඹොමුඅ:ශඅයුතුඅඹ. 

 

ඊහඅංභරයඅරකුණුඅ15අහඅංඩුඅරකුණුඅරඵාඅග්නාඅරදඅංඹදුවර:රු්ලේේඅනාභලේඛ නඹ 

ද ංමුණුභඅ 02(B) ආ:තතිඹහඅ ංනුඅ මුළුඅ රකුණුඅ ංලේයෝවණඅ ංනුපිළිලේරහඅ ලේනභඅ

: :යඅඳශාත්අංධයාඳනඅංධයක්ෂඅලේරඅඉදිරිඳත්අ:ශඅයුතුඹ.  

 

VII. ඳශාත්අංධයාඳනඅලේදඳාර්රලේවර්තුඅවිසි්අලේරෝයාලේගනඅ:රාඳඅංධයාඳනඅ:ාර්ඹාරඅලේරඅ

ලේඹොමු:යන ශියත්රාීන්අසුබගඅශියත්ඹඅරඩීමභහඅසුදුසු:වරඅරඵනඅංරයඅඳාඛරඅ

විදුවඛඳතිරු භඟි්අසිසු්අදඩනුත්:යඅසවු්ලේේඅඵඩකකුඅගිණුවරරඅ(රක:ාඅඵඩකකු ලේවෝඅ

භවජ්නඅඵඩකකු)අලේරොයතුරුඅඵඩකකුඅලේඳොලේරහිඅවති:අ:යනඅරදඅපිහඳත්අභඟ ඇමුණුභඅ03අ

භඟි්අලේග්ාඅගඩීමභහඅ:හයුතුඅ:ශඅයුතුඹ. 

VIII. :රාඳඅ ංධයාඳනඅ:ාර්ඹාරඹහඅ ංඹත්අ ඳාඛරඅ සුබගඅ ශියත්ධාරී්අ වාඅ ශියත්අ

ාරි:අමුදඛඅ:රාඳඅංධයාඳනඅ:ාර්ඹාරඹඅවිසි්අශියත්ධාරී්ලේේඅඵඩකකුඅගිණුවරරහඅ

තජුභඅඅලේප්රේණඹඅ:ශඅයුතුඹ. 

 

5.3අඅඳශාත්අඅභට්හභ 

I. ඳශාත්අ භට්හලේවරදිඅ සුබගඅ ශියත්අ ඩසහවනඅ වරඵ්ීක:යණඹඅ වාඅ භාඩ සි:අ

නිරධාරිලේඹකුඅඳත්අකිරීභහඅඳශාත්අංධයාඳනඅංධයක්ෂඅවිසි්අ:හයුතුඅ:ශඅයුතුඹ. 

 

II. ලේභභඅචක්රලේඛ ලේ අඇමුණුභඅ02(B)අආ:තතිඹහඅංනුඅඒඅඒඅ:ාරාඳඅංධයාඳනඅ:ාර්ඹාරඅ

ි්අ අ රඩලේඵනඅ ංඹදුවරඳත්අ වාඅ ංදාශඅ වති:/සඅ ලේඛ නඅ ඳත්:යනඅරදඅ වරඵ්ීක:යණඅ

නිරධාරිඹාලේේඅවරඵ්ීක:යණලේඹ්අඳවරඅඳරිදිඅඳරික්ෂාඅ:ශඅයුතුඹ. 

  

III. ඳශාත්අ ංධයාඳනඅ ංධයක්ෂලේේඅ ංීකක්ෂණලේඹ්අ ලේජ්ය ඨඅ භාඩ සි:අ නිරධාරිඹකුලේේඅ

බාඳතිත්ලේඹ්අවාඅරත්අභාඩ සි:අනිරධාරී්අලේදලේදලේනකුලේේඅාභාජි:ත්ලේඹ්අ

යුත්අ (තිලේදනකුලේග්අ භ්විර)අ භා්රයඅ ඳශාත්අ ලේත්රීවරඅ :මිටුඅ පිහිටුාඅ ංඹදුවරඳත්අ

ඳරීක්ෂාඅ:යඅප්රදානඹඅ:යනඅරකුණුඅංඹදුවරඳලේරහිඅරකුණුඅතීරුඅ03හිඅව්අ:ශඅයුතුඅ

ඹ. 
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IV. ඳශාත්අංධයාඳනඅලේදඳාර්රලේවර්තුඅලේරඅ අරඩලේඵනඅංඹදුවරඳත්අක යාඅ 150:හඅසාඅ

ඩරකිඹඅ යුතුඅ ක යාක්ෂඅ ඉක්ෂභඅ වඅ ං ථා:දීඅ ඳභණක්ෂඅ ංඹදුවරඳත්අ ඳරික්ෂාඅ කිරීලේවරඅ

:ඩිනවරඅඵ, නියදයඅඵඅවාඅඳවසුඅර:ාඅසුදුසුඅඳරිදිඅ:මිටුඅඑ::හඅසාඅඳත්:යඅගරඅ

වඩකිඹ.අඑලේේඅවුඅදඅංධයාඳනඅංභාරයාකලඹඅලේරඅලේරෝයාඅගත්අසිසු්ලේේඅනාභඅලේඛ නඅ

ලේඹොමුඅකිරීලේවරඅදීඅඳශාත්අංධයාඳනඅංධයක්ෂඅවිසි්අංදාශඅ:මිටුඅභඟි්අලේරෝයාඅගත්අශියඅ

නාභඅලේඛ නඅනියදයඅඵහඅවති:අ:ශඅයුතුඅඹ.අ 

  

V. ඒඅඒඅඳශාත්අංනුඅචක්රලේඛ ානුකරඅඑක්ෂඅ:ාඩ සඹකි්අඉවශඅභඅරකුණුඅරඵාඅගත්අසිසු්අඅ

ලේරෝයාඅගරඅයුතුඅංරයඅ:ාඩ සඅතුලේන්භඅභඅභඅසිසු්අලේරෝයාඅගඩීමභහඅ:හයුතුඅ:ශඅ

යුතුඅ ඹ.අ ඹවරඅ :ාඩ සඹකි්අනිඹමිරඅ ක යාඅ පුයාඅ ලේනොභඩතිඅ නවරඅ ඳභණක්ෂඅ ංලේනකුත්අ

:ාඩ සඅඹහලේත්අඑභඅක යාඅභානුඳාති:අඅලේඵලේදනඅඳරිදිඅමුළුඅශියඅක යාඅලේරෝයාඅ

ගරඅයුතුඅඹ. 

 

අඅඅඅඅඅඅඅරුඅංක:අ01අ:අඑක්ෂඅඑක්ෂඅඳශාරඅවාඅලේ්අ:යඅඇතිඅශියත්අක යා 

  පෂා  බා තයනු බ  මුළු 
ශියත්වල වඛ්යාල 

ඵ නාහිය 200 
භධයභ 135 
දකුණ 125 
ඹම 125 
ඵයගමු 95 
නඩලේගනහිය 90 
උතුරුඅභඩද 70 
ඌ 70 
උතුය 65 

 
 

VI. ඒඅංනු,අඳශාත්අභට්හමි්අලේරෝයාඅගත්අශියත්අරාීන්ලේේඅනාභඅලේඛ නඅඇමුණුභඅ04අ

ආ:තතිඹහ ංනුකරඅඅ: අ:ශඅයුතුඅඹ.අඑභඅආ:තතිලේඹහිඅදතසඅවාඅභතදුඅපිහඳත්අඳශාත්අ

ංධයාඳනඅංධයක්ෂඅවිසි්අවති:අ:යඅංධයාඳනඅංභාරයාකලලේ අඳාඛඅ:හයුතුඅලා ාලේපඅ

ංධයාඳනඅංධයක්ෂඅලේරඅලේඹොමුඅ:යඅංධයාඳනඅලේඛ:වරලේේඅංනුභඩතිඹඅරඵාඅගරඅයුතුඹ. 

VII. ශියත්ධාරී්ලේේඅ නාභඅ ලේඛ නරහඅ ංනුභඩතිඹඅ රදඅ ඳසුඅ ඒඅ පිළිඵඅ ංදාශඅ :රාඳඅ

ංධයාඳනඅංධයක්ෂඅදඩනුත්අ:ශඅයුතුඹ. 

VIII. එලේේභඅඒඅභඟඅඳශාත්අභට්හමි්අලේරෝයාඅගනුඅරඵනඅශියත්ධාරී්හඅශියත්අාරි:අ

ලේගවීභහඅ ංලයඅ ප්රතිඳාදනඅ ඳශාත්අ ංධයාඳනඅ ංධයක්ෂඅ විසි්අ ංධයාඳනඅ ංභාරයාකලඹඅ

ලේති්අඉඛලීවරඅ:ශඅයුතුඹ. 
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IX. ඳශාලේත්අ එක්ෂඅ එක්ෂඅ:රාඳලේඹ්අ ලේත්රීඅඇතිඅ ශියත්ධාරී්අ වාඅ හිමිඅ ශියත්අ ාරි:අ

මුදඛඅලේගවීභඅවාඅංලයඅප්රතිඳාදනඅඳශාත්අංධයාඳනඅලේදඳාර්රලේවර්තුඅවිසි්අ:රාඳඅ

ංධයාඳනඅ:ාර්ඹාරඅලේරඅගඵාඅදිඹඅයුතුඹ. 

 
5.4අඅජ්ාති: භට්හභ 

I. ෑභඅර්ඹ:දීඅභඅංඹදුවරඳත්අ:ඩවීභහඅංදාශඅඋඳලේද අිපිඹඅංධයාඳනඅංභාරයාකලඹඅභගි්අ

ඳශාත්අංධයාඳනඅඅංධයක්ෂරු්අලේරඅනිකුත්අකිරීභහඅ:හයුතුඅ:යනුඅරඩලේේ. 
 

II. ඳශාත්අ භට්හමි්අ ලේඹොමුඅ :යනුඅ රඵනඅ ශියත්ධාරී්හඅ ංභරයඅ ජ්ාරය්රයඅ භට්හලේභ්අ

සුවිලේලේඅදක්ෂරාඅදක්ෂනඅරදඅසිසු්අවා දඅංධයාඳනඅංභාරයාකලලේ අවිලේලේඅංනුභඩතිඹඅභරඅ

ශියත්අරඵාඅලේදනුඅරඩලේේ. 

 

III. ඳශාත්අභට්හමි්අලේඹොමු:යනඅශියත්ධාරී්අක යාහඅශියත්අාරි:අලේගවීභහඅප්රභාණත්අ

ප්රතිඳාදනඅංධයාඳනඅංභාරයාකලඹඅභගි්අඳශාත්අංධයාඳනඅලේදඳාර්රලේවර්තුහඅඳඩරිඹඅයුතුඹ.අ 
 

5.5 ශියයු/ ශියාල   ාණ්ස කිහිපයකින් ශියත්වලය වඳශා ඉල්ලුම්  ෂ ය එක්   

අඅඅඅඅඅ ාණ්සයකින් පමණක් තමම ශියත්වලය ඩීමම වඳශා හිික ම් බනු ඇ . 

 
 

06. ත ෝරා ගඩනීම වඳශා උපතයෝගී  ර ගන් ා  ාණ්ස, නිර්ණාය  ශා අයාෂ ුණු පටිපාටිය 

 
4.4අහිඅව්අඳරිදිඅ:ාඩ සඅ03ක්ෂඅවාඅඅඑනවර,අනඅනිඳඩයුවර,අක්රීසාඅවාඅලේෞ්දර්ඹඅඹනඅ:ාඩ සඅ
ඳදනවරඅ:යඅලේගනඅවිලේලේඅනිර්ණාඹ:අවාඅලේඳොදුඅනිර්ණාඹ:අඹහලේත්අරකුණුඅරඵාඅදීභඅසිදුඅ:යයි.අ 
 

ලේභහිඅ දී, ශියඹකු/සශියා:අ ංදාශඅ ර්ඹහඅ ආ්නඅ ංනුඹාරඅ ර්අ 4ක්ෂඅ තුශඅ දීඅ රඵාඅ ගත්අ

ජ්ඹග්රවණඅඳභණක්ෂඅර:ාඅඵඩිඹඅයුතුඅංරයඅවිලේලේඅනිර්ණාඹ:අඹහලේත්අරකුණුඅරඵාඅඇතිඅසිසු්අ

ඳභණක්ෂඅශියත්ඹඅවාඅසුදුසු:වරඅරඵයි 
 

 

I. විතේ නිර්ණාය   -  උපරිම ුණු 60 
 

ලේවරඅ ඹහලේත්අ ශියලේඹකු/සශියා:අ ඳවරඅ ව්අ ක්ෂලේේත්රි්අ එක්ෂඅ ක්ෂලේේත්රඹක්ෂඅ වාඅ
ඳභණක්ෂඅදක්ෂනඅරදඅදක්ෂරාඅඇගයීභහඅරක්ෂඅ:ශඅයුතුඅඹ. 

 
 

ං)අඅනඅනිඳඩයුවරඅවාඅරඵාඅගත්අජ්ඹග්රවණ 
 

ආ)අලේෞ්දර්ඹඅක්රිඹා:ාය:වරඅවාඅරඵාඅගත්අජ්ඹග්රවණ 
 

ඇ)අක්රීසාඅවාඅරඵාඅගත්අජ්ඹග්රවණ 
 

 

II. තපොදු නිර්ණාය  I ත ොහව    -  උපරිම ුණු 15 
 

ශියඅලේඹකු/සශියා:අ රභ්අ ංඹදුවරඅ :යනඅ :ාඩ සඹඅ වඩයඅ ංලේනක්ෂඅ :ාඩ සඹක්ෂඅ ඹහලේත්අ

දක්ෂාඅඇතිඅදක්ෂරාඅංදාශඅඳරිදිඅලේඳොදුඅනිර්ණාඹ:අ01අඹහලේත්අව්අනිර්ණාඹ:අභඟි්අ

ඇගයීභහඅරක්ෂඅ:ශඅයුතුඅඹ. 

 

ලේභහිඅදී, ංඹදුවරඅ:යනුඅඅරඵනඅ:ාඩ සඹහඅංදාශඅවිලේලේඅනිර්ණාඹ:ඹඅවාඅරකුණුඅරඵාඅ

ලේනොදිඹඅයුතුඅඹ. 
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ං)අනඅනිඳඩයුවරඅ:ාඩ සඹඅ(:ාඩ සඅංක:අ01)අඹහලේත්අංඹදුවරඅ:ශඅසිසු්අවාඅඅ 
  අඅඅ- ලේෞ්දර්ඹඅක්රිඹා:ාය:වරඅ   වාඅරඵාඅගත්අජ්ඹග්රවණඅ/අක්රීසාඅ

වාඅරඵාඅගත්අජ්ඹග්රවණ 
 

 ආ)අලේෞ්දර්ඹඅ:ාඩ සඹඅ(:ාඩ සඅංක:අ02) ඹහලේත්අංඹදුවරඅ:ශඅසිසු්අවා 
                                අඅ-අඅ  නඅනිඳඩයුවරඅවාඅරඵාඅගත්අජ්ඹග්රවණ/අඅක්රීසාඅවාඅරඵාඅගත්අ

ජ්ඹග්රවණ 
 

ඇ)අක්රීසාඅ:ාඩ සඹඅ(:ාඩ සඅංක:අ03)අඹහලේත්අංඹදුවරඅ:ශඅසිසු්අවාඅ        
                        -අ  නඅ නිඳඩයුවරඅ වාඅ රඵාඅ ගත්අ  ජ්ඹග්රවණ /ලේෞ්දර්ඹඅ

ක්රිඹා:ාය:වරඅවාඅරඵාඅගත්අජ්ඹග්රවණ 
 
 

III. තපොදු නිර්ණාය  II ත ොහව   -  උපරිම ුණු 25 
 

ශියඹකු/සශියා:අඳවරඅව්අක්ෂලේේත්රඅවාඅලේඳ්ාඅඇතිඅදක්ෂරාඅලේඳොදුඅනිර්ණාඹ:අ
IIඅඹහලේත්අඇගයීභහඅරක්ෂඅ:ශඅයුතුඅඹ.අ 
 
 

ං)අඅං්රර්අජ්ාති:අභට්හලේවරඅදක්ෂරාඅඅඅඅ 

ආ)අවිඹඅභගාමීඅක්රිඹා:ාය:වරඅ 

ඇ)අබාා,අගණියේරඹ,අවිදයාඅඇතුළුඅංලේනකුත්අඅවිඹඹ්අආශ්රිරඅක්රිඹා:ාය:වර 

ඈ)අලේරොයතුරුඅවාඅ්නිලේපදනඅරාක්ෂණඅක්රිඹා:ාය:වර 
 

ඉ)අං.ලේඳො..(උ.ලේඳශ)හඅඇතුශත්අවීභහඅංදාශඅං.ලේඳො..(ා.ලේඳශ)අඅප්රතිපර 
 

එක්ෂඅඑක්ෂඅ:ාඩ සඹඅඹහලේත්අඇතිඅනිර්ණාඹ:අවාඅරඵාඅදිඹඅයුතුඅරකුණුඅායාකලඹඅරුඅ

ංක:අ02හිඅව්අ:යඅඇතිඅංරයඅංදාශඅරකුණුඅරඵාඅදීලේවරඅඳටිඳාටිඹඅඳවර 6.1අවාඅ6.2අ

ඹහලේත්අදක්ෂාඅඇර.අ 

 

ලගු අඛ  02: නිර්ණාය  වඳශා බා දිය යුතු ුණු  
 

නිර්ණාය   ාණ්ස අඛ  01  ාණ්ස අඛ  02  ාණ්ස අඛ  03 

විතේ නිර්ණාය  

(උපරිම ුණු 60)  

නඅනිඳඩයුවරඅවාඅරඵාඅ
ගත්අජ්ඹග්රවණඅ 
(රකුණුඅ60) 

ලේෞ්දර්ඹඅක්රිඹා:ාය:වරඅ
වාඅරඵාඅගත්අජ්ඹග්රවණ 
(රකුණුඅ60) 

ක්රීසාඅවාඅරඵාඅගත්අඅ
ජ්ඹග්රවණ 
(රකුණුඅ60) 

 

තපොදු නිර්ණාය  I 

(උපරිම ුණු 15) 

i. ලේෞ්දර්ඹඅ
ක්රිඹා:ාය:වරඅ
වාඅ රඵාඅ ගත්අ
ජ්ඹග්රවණ 
(රකුණුඅ15) 

i. නඅ නිඳඩයුවරඅ වාඅ
රඵාඅගත්අජ්ඹග්රවණ 
(රකුණුඅ15) 

i. i.  නඅනිඳඩයුවරඅවාඅරඵාඅ
ගත්අජ්ඹග්රවණ 
 (රකුණුඅ15) 

ii. ක්රීසාඅවාඅරඵාඅ
ගත්අජ්ඹග්රවණ 
(රකුණුඅ15) 

ii. ක්රීසාඅ වාඅ රඵාඅ ගත්අ
ජ්ඹග්රවණ 
(රකුණුඅ15) 

ii. ලේෞ්දර්ඹඅ
ක්රිඹා:ාය:වරඅවාඅ
රඵාඅගත්අජ්ඹග්රවණ 
(රකුණුඅ15) 

තපොදු නිර්ණාය  II 

(උපරිම ුණු 25) 

iii. ං්රර්ජ්ාති:අ
භට්හලේවරඅදක්ෂරා 
(රකුණුඅ05) 

iii. ං්රර්ජ්ාති:අභට්හලේවරඅ
දක්ෂරා 
(රකුණුඅ05) 

iii. ං්රර්ජ්ාති:අභට්හලේවරඅ
දක්ෂරා 
(රකුණුඅ05) 

iv. විඹඅභගාමීඅ
ක්රිඹා:ාය:වර 
(රකුණුඅ05) 

iv. විඹඅභගාමීඅ
ක්රිඹා:ාය:වර 
(රකුණුඅ05) 

iv. විඹඅභගාමීඅ
ක්රිඹා:ාය:වර 
(රකුණුඅ05) 
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v. බාා,ගණියේරඹ,අ
විදයාඅඇතුළුඅ
ංලේනකුත්අවිඹඹ්අ
ආශ්රිරඅක්රිඹා:ාය:වර 
(රකුණුඅ05) 

v. බාා,ගණියේරඹ,අවිදයාඅ
ඇතුළුඅංලේනකුත්අ
විඹඹ්අආශ්රිරඅ
ක්රිඹා:ාය:වර 
(රකුණුඅ05) 

v. බාා,ගණියේරඹ,අවිදයාඅ
ඇතුළුඅංලේනකුත්අ
විඹඹ්අආශ්රිරඅ
ක්රිඹා:ාය:වරඅ 
(රකුණුඅ05) 

vi. ලේරොයතුරුඅවාඅ
්නිලේපදනඅ
රාක්ෂණඅ
ක්රිඹා:ාය:වර 
(රකුණුඅ05) 

vi. ලේරොයතුරුඅවාඅ
්නිලේපදනඅරාක්ෂණඅ
ක්රිඹා:ාය:වර 
(රකුණුඅ05) 

vi. ලේරොයතුරුඅවාඅ
්නිලේපදනඅරාක්ෂණඅ
ක්රිඹා:ාය:වර 
(රකුණුඅ05) 

vii. ං.ලේඳො..(උ.ලේඳ.ශ)
හඅඇතුශත්අවීභහඅ
ංදාශඅං.ලේඳො.අ
(ා.ලේඳශ) ප්රතිපර 
(රකුණුඅ05) 

vii. ං.ලේඳො..(උ.ලේඳශ)හඅ
ඇතුශත්අවිභහඅංදාශඅ
ං.ලේඳො.අ
(ා.ලේඳශ)ප්රතිපර 
(රකුණුඅ05) 

vii. ං.ලේඳො..(උ.ලේඳශ)හඅ
ඇතුශත්අවිභහඅංදාශඅ
ං.ලේඳො.අ
(ා.ලේඳශ)ප්රතිපර 
(රකුණුඅ05) 

මුළු ුණු 100 මුළු ුණු 100 මුළු ුණු 100 

 

 

6.1  විතේ නිර්ණාය  
 

 

6.1.1  ාණ්ස අඛ  01 -  ල නිපඩයුම් වඳශා බා ගත්ව ජයග්රශණ  
 

 

 

නඅනිඳඩයුවරඅආශ්රිරඅ දක්ෂාඅඇතිඅකුරරාඅවාඅ ඳවරඅරුඅ ංක:අ 03අ ඳරිදිඅරකුණුඅ

ප්රදානඹඅ:ශඅයුතුඅඹ.අ ලේභහිඅ දීඅඋඳරිභඅරකුණුඅරදඅ එක්ෂඅ ං ථාක්ෂඅ ඳභණක්ෂඅර:ාඅ

ඵඩිඹඅයුතු ඹ.අ 
 

                           ලගු අඛ  03 :  ල නිපඩයුම් වඳශා ුණු බා දීම 

 
 

අනු 

අඛ ය 

 රගය මට්හම ව්ථා ය ුණු 

01 ං්රර්ජ්ාති:අරයගි්අප්රථභඅ ථාන 60 

02 ං්රර්ජ්ාති:අරයගි්අලේදනඅලේවෝඅලේරනඅ ථාන 50 

03 ලේේහ්ට්අඵරඳත්රඅරඵාඅතිීමභ 45 

04 
නඅනිඳඩයුවරඅ(භ රඅ
රක:ාඅඳාඛඅලේයොලේඵෝඅ
රාක්ෂණඅවාඅනඅ

නිර්භාණඅරයඟාිඹඅ 
වාඅනඅ

නිඳඩයුවර:රු්ලේේඅ
ලේ:ොමිභඅභගි්අ
ක්රිඹාත්භ:අ:යනඅ

රයගාිඹ්හිඅඕනෑභඅ
ලේත්භා:අඕනෑභඅ

රයගඅංකලඹක්ෂඅවාඅඅ
ඳභණියේ.) 

ජ්ාති:අභට්හභ 

1 40 

05 2අ 35 

06 3අ 32 

07 කුරරා 30 

08 ඉදිරිඳත්අවීභ 28 

09 

ඳශාත්අභට්හභ 

1 25 

10 2අ 20 

11 3අ 15 

12 ඉදිරිඳත්අවීභ 12 

13 

:රාඳඅභට්හභ 

1අ 10 

14 2අ 08 

15 3අ 04 

        

  

 

  

 

 

උපරිම ුණු 60 
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 6.1.2   ාණ්ස අඛ  02  - තවෞන්යර්ය ක්රියා ාර ම් වඳශා බා ගත්ව ජයග්රශණ 
 
    

වමව්  ඛ ා ලේෞ්දර්ඹඅරයගි්අංදාශඅ ර්ඹහඅආ්නඅ ංනුඹාරඅ යඅ 4ක්ෂඅ

තුශ දීඅ රුඅ ංක:අ 04හිඅව්අඳරිදිඅඋඳරිභඅ ලලේඹ්අලේක්ෂරඅවාඅ /සලේවෝඅ:ඩ සාඹවරඅ

රයගඅවාඅඅඋඳරිභඅරකුණුඅරදඅං ථාඅතුනක්ෂඅඳභණක්ෂඅර:ාඅඵඩිඹඅයුතු ඹ. 
 

 

 

 

 

                                 ලගු අඛ  04: තවෞන්යර්ය ක්රියා ාර ම් වඳශා ුණු බා දීම 
 
 

අනු 

අඛ ය 

ඒ / වමශ මට්හම ව්ථා ය ුණු 

01 

ඒ:ර 

ං්රර්ජ්ාති: 

1 20 

02 2 19 

03 3 18 

04 

ජ්ාති: 

1 17 

05 2 15 

06 3 13 

07 

ඳශාත් 

1 12 

08 2 09 

09 3 06 

10 

මව 

ං්රර්ජ්ාති: 

1 17 

11 2 16 

12 3 15 

13 

ජ්ාති: 

1 13 

14 2 12 

15 3 10 

16 

ඳශාත් 

1 08 

17 2 05 

18 3 02 
  

 

   

 

 

6.1.3.  ාණ්ස අඛ  03 -ක්රීසා වඳශා බා ගත්ව ජයග්රශණ 
 

වමව්  ඛ ා ක්රීසාඅ රයගි්අ අ ංදාශඅ ර්ඹහඅ ආ්නඅ ංනුඹාරඅ යඅ 4ක්ෂඅ තුශඅ

දී  රුඅංක:අ05හිඅව්අඳරිදිඅඋඳරිභඅලලේඹ්අලේක්ෂරඅවාඅ/සලේවෝඅ:ඩ සාඹවරඅරයගඅ

වාඅඋඳරිභඅරකුණුඅරදඅං ථාඅතුනක්ෂඅඳභණක්ෂඅර:ාඅඅඵඩිඹඅයුතුඅඹ. 

 
                        ලගු අඛ  05: ක්රීසා ජයග්රශණ වඳශා ුණු බා දීම 

අනු 

අඛ ය 

තක්ල/ ණ්සායම් මට්හම ව්ථා ය ුණු 

01 

ලේක්ෂර 

ං්රර්ජ්ාති: 

1 20 

02 2 19 

03 3 18 

04 

ජ්ාති: 

1 17 

05 2 15 

06 3 13 

07 
ඳශාත් 

1 12 

08 2 09 

උපරිම ුණු 60 
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09 3 06 

10 

:ඩ සාඹවර 

ං්රර්ජ්ාති: 

1 17 

11 2 16 

12 3 15 

13 

ජ්ාති: 

1 13 

14 2 12 

15 3 10 

16 

ඳශාත් 

1 08 

17 2 05 

18 3 02 

 
 
 
 
 

6.2  තපොදු නිර්ණාය  -   
    

6.2.1  තපොදු නිර්ණාය  I ත ොහව 

6.2.1.1   ල නිපඩයුම් වඳශා බා ගත්ව ජයග්රශණ 

 
නඅ නිඳඩයුවරඅ ආශ්රිරඅ දක්ෂාඅ ඇතිඅ කුරරාඅ ංනුඅ ඳවරඅ රුඅ ංක:අ 06හිඅ ඳරිදිඅ එක්ෂඅ
නිර්භාණඹක්ෂඅඳභණක්ෂඅර:ාඅඵරාඅරකුණුඅප්රදානඹඅ:යනුඅරඩලේේ.අ 

 

 

                   ලගු අඛ  06 :  ල නිපඩයුම් වඳශා ුණු බා දීම (තපොදු නිර්ණාය ) 

අනු 

අඛ ය 

 රගය මට්හම ව්ථා ය ුණු 

01 ලේේහ්ට්අඵරඳත්රඅරඵාඅතිීමභ 15 

02 
නඅනිඳඩයුවර 

(භ රඅරක:ාඅඳාඛඅ
ලේයොලේඵෝඅරාක්ෂණඅවාඅ

නඅනිර්භාණඅ
රයඟාිඹඅ 
වාඅනඅ

නිඳඩයුවර:රු්ලේේඅ
ලේ:ොමිභඅභගි්අ
ක්රිඹාත්භ:අ:යනඅ

රයගාිඹ්හිඅඕනෑභඅ
ලේත්භා:අඕනෑභඅ

රයගඅංකලඹක්ෂඅවාඅඅ
ඳභණියේ.) 

ජ්ාති:අභට්හභ 

1 14 

03 2අ 13 

04 3අ 12 

05 කුරරා 11 

06 ඉදිරිඳත්අවීභ 10 

07 

ඳශාත්අභට්හභ 

1අ 09 

08 2අ 08 

09 3අ 07 

10 ඉදිරිඳත්අවීභ 06 

11 

:රාඳඅභට්හභ 

1අ 05 

12 2අ 04 

13 3අ 03 
 

 

 

6.2.1.2 තවෞන්යර්ය ක්රියා ාර ම් වඳශා බා ගත්ව ජයග්රශණ-   
 

අඅභ රඅරක:ා ලේෞ්දර්ඹඅරයගි්අජ්ාති:/අඳශාත්අභට්හමි්අඒ:රඅලේවෝඅමවඅරයගඅ

වාඅඅංදාශඅර්ඹහඅආ්නඅංනුඹාරඅයඅ4ක්ෂඅතුශඅදීඅ රත්අඑක්ෂඅජ්ඹග්රවණඹක්ෂඅඅඳභණක්ෂඅ

ර:ාඅඵඩිඹඅයුතු ඹ.      

ලගු අඛ  07: තවෞන්යර්ය ජයග්රශණ වඳශා ුණු බා දීම 

අනු අඛ ය  රගය මට්හම ව්ථා ය ුණු 

01 
ඒ:ර ජ්ාති: 

1 15 

02 2 14 

03 3 13 

උපරිම ුණු 60 

උපරිම ුණු 15 
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6.2.1.3. ක්රීසා වඳශා බා ගත්ව ජයග්රශණ  

   

වමව්  ඛ ා මට්හතම්අක්රීඞා ාඅරයගි්අඅඋඳරිභඅලලේඹ්අඑක්ෂ ලේක්ෂරඅ

වාඅ /සලේවෝඅ :ඩ සාඹවරඅ රයගඹක්ෂඅ ඳභණක්ෂඅ ර:ාඅ ඵරනඅ ංරයඅ ංදාශඅ

ර්ඹහඅ ආ්නඅ ංනුඹාරඅ යඅ 4ක්ෂඅ තුශඅ දී අ රඵාඅ ගත්අ ජ්ඹග්රවණඅ

ඳභණක්ෂඅර:ාඅඵරාඅරුඅංක:අ08හඅංනුඅරකුණුඅරඵාඅලේදනුඅරඩලේේ.  

          

 ලගු අඛ  08: ක්රීසා වඳශා ුණු බා දිම (තපොදු නිර්ණාය ) 

 
 
 
 
 
 
 

                                        

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.2 තපොදු නිර්ණාය  II ත ොහව 

 

6.2.2.1 තල ත්ව ක්තේත්රයකින් බා ඇි  /යක්ල  ය අන් ර්ජාි    මට්හතම් 

යක් ා 

    

04 
ඳශාත් 

1 12 

05 2 11 

06 3 10 

07 
:රාඳ 

1 8 

08 2 7 

09 3 6 

10 

මව 

ජ්ාති: 

1 12 

11 2 11 

12 3 10 

13 
ඳරාත් 

1 8 

14 2 7 

15 3 6 

16 
:රාඳ 

1 4 

17 2 3 

18 3 2 

අනු 

අඛ ය 

 රගය මට්හම ව්ථා ය ුණු 

01 

ලේක්ෂර 

ජ්ාති: 

1 15 

02 2 14 

03 3 13 

04 

ඳශාත් 
1 12 

05 2 11 

06 3 10 

07 

:රාඳ 

1 8 

08 2 7 

09 3 6 

10 

:ඩ සාඹවර 

ජ්ාති: 

1 12 

11 2 11 

12 3 10 

13 

ඳරාත් 

1 8 

14 2 7 

15 3 6 

16 

:රාඳ 

1 4 

17 2 3 

18 3 2 

උපරිම ුණු 15 

උපරිම ුණු 15 
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ඉඛලුවර :යනුඅ රඵනඅ :ාඩ සඹහඅ ංභරයඅ ලලේඹ්අ

වබාගි ව එක්ෂ රයගඹක්ෂ/සඅ ක්රිඹා:ාය:භක්ෂඅ ඳභණක්ෂඅ ලේවරඅ ඹහලේත්අ ර:ාඅ

ඵඩිඹඅයුතුඅඹ. 

 
 

ඳශමුඅ ථානඹඅ/සය්අඳදක්ෂ:භ  -අ රකුණුඅ05 

ලේදන ථානඹ/සරිදීඅඳදක්ෂ:භඅ  -  රකුණුඅ03 

ලේරන ථානඹ/සලේරෝ:සඅඳදක්ෂ:භ -අ රකුණුඅ02 

වබාගිත්ඹ    -  රකුණුඅ01 

 

  

 
 

6.2.2.2   විය වමගාමී ක්රියා ාර ම්    

     
ඳවරඅව්අවිඹඅභගාමීඅක්රිඹා:ාය:වරඅ ඳභණක්ෂඅලේවරඅඹහලේත්අර:ාඅ
ඵඩිඹඅයුතුඅඹ. 
 

  

ලගු අඛ  09: විය වමගාමී ක්රියා ාර ම් වඳශා ුණු බා දිම 
 

ක්රිඹා:ාය:භ රඵාඅඇතිඅඳදක්ෂ:භ ුණු 

ඵාරදක්ෂ/ 
ඵාරදක්ෂෂි:ා 

ජ්නාධිඳති ඵාරදක්ෂ ඳදක්ෂ:භඅ 5 

නඅ ාසිඹාලේේඅ රැවඩන/සනාවි:ඹාලේේඅ ඳදක්ෂ:භ/සරු්අ
බහඅඳදක්ෂ:භඅරඵාඅතිීමභඅ/ ඳශමුඅලේඳශඅාර්ථ: අනිභඅ
:ශඅඵාරදක්ෂෂි:ාක්ෂඅවීභ 

4 

දිාඅලේ:ොභාරි අප්රදානඹඅ/ලේදනඅලේඳශ ාර්ථ:  නිභ 
:ශ ඵාරදක්ෂෂි:ාක්ෂ වීභ 

2 

ඵාරදක්ෂලේඹකු/ඵාරදක්ෂෂි:ා:අවීභ 1 

ශියබහ ඵරරත්අනිරධාරිඅ1 5 

ඵරරත්අනිරධාරිඅ2/අභාඩ සි:අඩයඹ්/සඩයඹ් 4 

ලේ:ෝප්රඛ 3 

රා් අලේ:ෝප්රඛ 2 

ශියඅබහ 1 

ඳරියඅනිඹමු ජ්නාධිඳතිඅඳදක්ෂ:භ 5 

 ර්ණඅර්ණ ඳදක්ෂ:භ 4 

යජ්රඅඳදක්ෂ:භ 3 

වරිර ඳදක්ෂ:භ 2 

ඳරියඅබහ 1 
 

 

 
 

6.2.2.3 භාා, ගණි ය, වියයාල ඇතුළු  අත ුත්ව  වියයන් ආශ්රි  ක්රියා ාර ම්  
   

 ංධයාඳනඅංභාරයාකලඹඅවාඅවරඵ්ධ අභ රඅරක:ාඅභට්හලේවරඅක්රිඹාත්භ:අ
:යනුඅරඵනඅනිර්භාණශීලීත්ඹඅවාඅරාර්කි:අචි්රනඹඅඳදනවරඅවඅ:ායඅ
යචනා,අ ලේ:ටිඅ :ථා,අ යචනා,අ විාද,අ :ථි:,අ ගණියේරඅ වාඅ විදයාඅ සිවරපිඹා් 
ඩනිඅක්රිඹා:ාය:වරඅ/සරයගඅලේභහි දීඅර:ාඅඵඩිඹඅයුතුඅඹ.අඅඑලේභ් භ ංදාශඅ
ර්ඹහඅ ආ්නඅ ංනුඹාරඅ යඅ 4ක්ෂඅ තුශඅ දීඅ රඵාඅ ගත්අ ජ්ඹග්රවණඹක්ෂඅ
ඳභණක්ෂඅර:ාඅඵරාඅරුඅංක:අ10අංනුඅරකුණුඅරඵාඅදිඹඅයුතුඅඹ. 

 

 

 

 

උපරිම ුණු 05 

උපරිම ුණු 05 
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ලගු අඛ  10: භාා, ගණි ය, වියයාල ඇතුළු අත ුත්ව වියයන් වඳශා ුණු බා දීම 

 
 
 
 
 

 

 

 

6.2.2.4  ත ොරතුරු ශා වන්නිතදය   ාක්ණ ක්රියා ාර ම්               

        
ංධයාඳනඅ ංභාරයාකලලේ අ ලේරොයතුරුඅ වාඅ ්නිලේපදනඅ රාක්ෂණඅ ලා ාලේපඅ
වරඵ්ීක:යණඹඅඇති අ භ රඅ රක:ාඅ භට්හලේවරඅ ක්රිඹාත්භ:අ:යනඅ රදඅ
භතදු:ාකගඅ නිර්භාණඹ,අ ලේේඅ ංසවිඅ නිර්භාණඹඅ ආදිඅ ලේරොයතුරුඅ වාඅ
්නිලේපදනඅරාක්ෂණඅක්ෂලේේත්රඹහඅංදාශඅරයගඅලේභහි දීඅර:ාඅඵඩිඹඅයුතුඅ
ඹ. 

 

ලගු අඛ  11: ත ොරතුරු ශා වන්නිතදය   ාක්ණ ක්රියා ාර ම්  වඳශා ුණු  බා 
දීම   

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

6.2.2.5.අ.තපො.ව.(උ.තපෂ)හ ඇතුෂත්ව වීමහ අයාෂ අ.තපො.ව.(වා.තපෂ) ප්රි ඵ 

 
 

      ලගු අඛ  12: අ.තපො.ව.(වා.තපෂ)  ප්රි ඵ වඳශා ුණු බා දිම.  

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

6.3 වම්මු් පරීක්ණ පඩලඩත්වවීතම්දී අලධා ය තයොමු  ෂ යුතු  රුණු 

6.3.1 ජ්ාරය්රයඅ රයගඅ වාඅ රකුණුඅ රඵාඅ දීලේවරදීඅ පිළිගත්අ ං්රර්ජ්ාති:අ ලේවෝඅ :රාපීඹඅ

කවිධානඅභඟි් ඳත්නඅරදඅරයගඅර:ාඅඵඩිඹඅයුතුඅඹ. 

ව්ථා ය  බා තය  

ුණ 

1 5 

2 3 

3 2 

ව්ථා ය බා තය  ුණ 

1 5 
2 3 

3 2 

විඹ්අනඹහභඅAඅාභාර්ථඅහිරඅා.ලේඳශඅභත්වීභ රකුණුඅ5 

ඕනෑඅ භඅ විඹ්අ 6ත්අ -8ත්අ ංරයඅ ක යාක්ෂ වාඅ Aඅ
ාභාර්ථඅඅහිරඅා.ලේඳශඅභත්වීභ 

රකුණුඅ4 

ඕනෑඅ භඅ විඹ්අ 4ත්අ -5ත්අ ංරයඅ ක යාක්ෂඅ වාඅ Aඅ
ාභාර්ථඅඅහිරඅා.ලේඳශඅභත්වීභ 

රකුණුඅ3 

ඕනෑඅ භඅ විඹ්අ 1ත්අ -3ත්අ ංරයඅ ක යාක්ෂඅ වාඅ අ Aඅ
ාභාර්ථඅඅඅහිරඅා.ලේඳශඅභත්වීභ 

රකුණුඅ2 

වරභානඅාභාර්ථඅ3අක්ෂඅහිර අඅා.ලේඳශඅභත්වීභ රකුණු 1 

උපරිම ුණු 05 

උපරිම ුණු 05 

උපරිම ුණු 05 

මුළු ුණු 100 
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6.3.2   නඅනිඳඩයුවරඅවාඅරඵාඅගත්අජ්ඹග්රවණඅර:ාඅඵඩලීලේවරදී ංධයාඳනඅංභාරයාකලඹ,අශ්රීඅ

රක:ාඅඉකජිලේ්රුඅආඹරනඹ,අනඅනිඳඩයුවරඅ:රු්ලේේඅලේ:ොමිභ,අජ්ාති:අවිදයාඅඳදනභඅ

ලේවෝඅයාජ්යඅවිල අවිදයාරඅභඟි්අඳත්නඅරදඅරයගි්අරඵාඅගත්අජ්ඹග්රවණඅඳභණක්ෂඅ

ර:ාඅඵඩිඹඅයුතුඅඹ. 

6.3.3  ලේෞ්දර්ඹඅ :ාඩ සඹඅ ඹහලේත්අ ංඹදුවරඅ :යඅ ඇතිඅ සිසු්අ ලේරෝයාඅ ගඩීමලේවරඅ දීඅ ංධයාඳනඅ

ංභාරයාකලලේ අලේෞ්දර්ඹඅලා ාඅභඟි්අලේභලේවඹනඅරදඅභ රඅරක:ාඅලේෞ්දර්ඹඅ

රයගඅංදාශඅ:යඅගරඅයුතුඅඹ.අනාහයඅරයගඅවාඅ ංධයාඳනඅංභාරයාකලඹ,ක :තති:අ

:හයුතුඅලේදඳාර්ත්ලේවර්තු,හර්අලේවෝඛඅඳදනභ ආදීඅආඹරනඅලේභලේවඹනුඅරඵනඅයාජ්යඅ

ශභාඅනාහයඅඋලේශර,භ රඅරක:ාඅඳාඛඅනාහයඅරයගඹ,අභ රඅරක:ාඅඳාඛඅනාහයඅ

වාඅ යකගඅ :රාඅ උලේශර ඹනඅ රයගරඅ ලේවොභඅ නළුා/සනිළිඹ,අ ලේවොභඅ වාඹ නළුා/සඅ

වාඹ නිළිඹ,අලේවොභඅභූමි:ාඅයකගනඹඅඉදිරිඳත්අ:ශඅශියඹා/සශියඹාඅඳශමු,ලේදනඅවාඅ

ලේරනඅ ථානඹ ඳභණක්ෂඅර:ාඅඵඩිඹඅයුතුඅඹ. 

6.3.4 ක්රීසා :ාඩ සඹඅ ඹහලේත්අ ංඹදුවරඅ :යඅ ඇතිඅ සිසු්අ ලේරෝයාඅ ගඩීමලේවරඅ දී ංධයාඳනඅ

ංභාරයාකලලේ අක්රීසාඅලා ා,ඳාඛඅක්රීසාඅකගවර,අජ්ාති:අක්රීසාඅකගවර,ක්රීසාඅංභාරයාකලඹඅ

භඟි්අඳත්නඅරද රයගි්අරඵාඅගත්අජ්ඹග්රවණඅඳභණක්ෂඅර:ාඅඵඩිඹඅයුතුඅඹ. 

 

07. ශියත්වල ප්රයා ය 

 
7.1 ේවිතියි:අංධයාඳනඅංධිලේ අසුවිලේලේඅදක්ෂරාඅඅප්රදර්ලනඹඅ:ශඅවාඅංදාශඅර්ලේ අ12 

නඅලේරේණියේඹහඅඇතුශත්අ ං.ලේඳො..(උ අ ලේඳශ)අ ංධයාඳනඹඅආයවරබඅ:යනඅසිසු්අ

ංරරි්අලේරෝයා ගත්අසිසු්හඅං.ලේඳො..අ (උ.ලේඳශ)අ ඉලේගනුභඅරඵනඅංවුරුදුඅ 2:අ:ාරඅ

සිභාඅතුශඅඑක්ෂඅභාඹ:හඅරු.2500/ස=අඵඩගි්අශියත්අාරි:අ20ක්ෂඅරඵාඅලේදනුඅරඩලේේ. 

ංදාශඅ මුදරඅ ශියත්රාිබඹාඅලේේඅ නභහඅ විතරඅ :යනුඅ රඵනඅ රක:ාඅ ඵඩකකුලේපඅ ලේවෝඅ

භවජ්නඅ ඵඩකකුලේපඅ ඵඩකකුඅ ගිණුභ:හඅ :රාඳඅ ංධයාඳනඅ :ාර්ඹාරඹඅ විසි්අ තජුඅ භඅ

ලේප්රේණඹඅ:ශඅයුතුඹ.අ 
 

7.2 එලේේඅ ශියත්අ මුදඛඅ ඵඩකකුගරඅ කිරීලේවරඅ දීඅ රු.අ 50,000:අ භ රඅ ශියත්අ මුදරඅ රුඅ

25,000අඵඩගි්අායඅලේද::දීඅගිණුවරගරඅ:ශඅයුතුඹ.අඑලේභ්භඅඅඳශමුයඅශියත්අමුදඛඅ

ගිණුවරගරඅ කිරීලේභ්අ ඳසුඅ ශියත්ධාරිඹාඅ ං ඩ සඅ ංධයාඳනඅ :හයුතුරඅ නිඹඩලීභඅ

පිළිඵඅඳාඛඅභගි්අනිඹාභනඹඅකිරීලේභ්අඳසුඅලේදනඅයඅශියත්අමුදඛඅගිණුවරගරඅ

කිරීභඅසිදු:ශඅයුතුඹ.අ 

 

7.3 ලේභභඅශියත්රාීන්අං ඩ සඅඅංීකක්ෂණඹඅකිරීභඅවාඅංදාශඅඳාරඅභඟි්අසුදුසුඅ  

          රුරුයලේඹකුඅඳත්අ:ශඅයුතුඅංරයඅඑභඅරුරුබරාඅශියත්රාිබඹාහඅනිසිඅභඟලේඳ්වීභඅ 

          සිදුඅ:ශඅයුතුඅඹ. 
 

7.4 ඳශාත්අ ංධයාඳනඅ ලේදඳාර්රලේවර්තුඅ භඟි්අ ලේභභඅ ශියත්ඹඅ වාඅ ලේරෝයාඅ ගත්අ සිසුඅ

සිසුවිඹ්ලේේඅ නවරඅ ංදාශඅ ඳාරඅ ලේරඅ දඩනුවරඅ දු්අ ඳසුඅ විදුවඛඳතිඅ විසි්අ ලේභභඅ

ශියත්රාිබ්අංදාශඅවිදුවලේඛඅං ඩ සඅඉලේගනුභඅරඵනඅඵහඅවාඅශියත්ඹඅරඵාඅදීභඅ

ලේඹෝගයඅඵඅරවවුරුඅලේ:ලේයනඅිපිඹක්ෂඅ:රාඳඅංධයාඳනඅංධයක්ෂහඅදඅපිහඳරක්ෂඅහිරඅඅ

ඳශාත්අංධයාඳනඅංධයක්ෂඅලේරඅරඵාඅ දීභහඅ:හයුතුඅ:ශඅයුතුඅලේප.අඉ්අඳසුඅශියත්අ

ප්රදානඹඅ සිදුඅ :යනඅ ංදාශඅ :ාරඅ සීභාඅ තුශඅ දීඅ දඅ ංදාශඅ ශියත්රාිබඹාඅ එභඅ ඳාලේඛඅ

ං ඩ සඅ අ ංධයාඳනඹඅ රඵනඅ ඵහඅ ිපිඹක්ෂඅ ාර්ෂි:අ විදුවඛඳතිඅ විසි්අ ඳශාත්අ




