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නිේ ෝජ්ය ංධයක්ෂ ජ්නාලඛ (ශ්රි කක
සි ලම ශික්ෂ ණ ේාෝ ඛ / ම ේාෝ
සි ලම මලි ේාෝ ඛ / විේ ේෂිත ආ
ේේඛී ංමලතයලක
ේා ඳලකන

ල ජ්ලක  ේාෝ ක)
ඛ ංධයක්ෂ රරු්,
තන ප්රධලීන් තුළු
රන සි ුම ආ තන ප්රධලීන් ේරත

කුරුණෑගල සහ කෑගල්ල ශික්ෂණ ර ෝහල් සහා රහද නිලධාරී ස්ථාන මාරු කැවීම.
ේේඛී ංමලතයලක
ේා ඳලකන රන සි ුම ේාෝ ඛ ල ආ තන රක ේ ේර
ාන,
කුරුණෑගක ල ෑගඛක ශික්ෂ ණ ේාෝ ඛ  ල ්ථලන මලරු කබල ගැීනම ංේේක්ෂ ලේර් සිටින ේ ද
නිකධලරි්ේග්/නිකධලරිණි්ේග් 2016 රේ
 ල ං දුම්ඳා ැරනු කැේේ
02
්ථලන මලරු කබල ගැීනම ංේේක්ෂ ල ාන, ඳ ත ංර යතල ුරාල තක  නිකධා ් තමුණුම 01
මඟි් දැක්ෂේරන ආ ෘක  ංනුර ්ථලන මලරු ං දුම් ළ යුුළ
I.

2015 12 31 දින එක්ෂ ේ ේරල ්ථලන
ර ා තා (04) ං ණ්ඩ ේ ේරල
ාන කද III ේරේණි , II ේරේණි , I ේරේණි
ස වී
් ම් කද නිකධා ්

ලක ක්ෂ

ම්පූේණ

II.

ම ාගම ජ්ලක  පිළි ල තන , ජ්ලක  මලනසි ේ ෞ ය විදයල තන , රැලි ා ළ ේාෝ ක ල
ංකේගොඩ මලි ේාෝ ක (ංයි ඩී එච් ) හි ේ ේර
ාන 2015 12 31 දින ර ා ේද
(02)
ේ ේරල ලක ක්ෂ ම්පූේණ ාන කද නිකධා ්

III.

නි මිත ේ ේරල ලක
ම්ුරේණ ේනො ළ ද, ආබලධිත දරුර්, දීේඝ ලලීන ං නිඳ මත
එක්ෂතැ්ර සිටින කත්ර ්
වරදය ේ ේූන් මත (වරදය ේ ේූන් මත ්ථලන මලරු ලඛලුම්
ාන නිකධා ් පිළිගත ැකි වරදය
ක 
්ථලන මලරු ං දුම්ඳත ම ලදිරිඳා ළ
යුුළ ) රැනි ලධලාණ ේ ුළ
ේ
හිත ්ථලන මලරු ංේේක්ෂෂිත නිකධා ්

03.
ේ ේ ේ ේරතා මි් ේඳා කුරුණෑගක ල ෑගඛක ේාෝ ඛ  ල රලේෂි
්ථලන මලරු
ං දුම් ා, ුරාේඳලඩු ේනොමැක  වීම ේ ේුළේර් ේරනා ේ ේරල ්ථලන ක්ෂ  ල ්ථලන මලරු කබල තක 
නිකධලරී් නැරත ං දුම්ඳා ලදිරිඳා කිරීේම් ැකි ලර තක  ංතා, එම නිකධලරී් ේඳා ර ේේ
ං දුම් ළ ං දුම් ඳේා පි ඳතක්ෂ ද එ
ංමුණල එවි යුුළ ඔවු්ේේ ේ ේරල ලක
ැකකීේම්දී ේඳා
ේ ේරල ්ථලනේේ ේ ේරල ලක
ක ල බකල ්ථලන මලරු කබල ේදනු කැේේ
385" පූcH noafoa.u විu,jxY හිමි udj;" fld<U 10' 385, tzf;fj;Jf;Fhpa gj;Njfk tpkytq;r NjNuh khtj;ij, nfhOk;G 10.
385, Rev. Baddegama Wimalawansa Thero Mawatha, Colombo 10, Sri Lanka.

03.

අයදුම් කල යුතු ආකා ය

I.

් ලන මලරු ලඛලිේම්දි ක ල බකනු කබ්ේ් ඒ  ල
ථ
් ා තක  ආ ෘක  ඳත්ර
ංනුකකර ම ලදිරිඳා ාන ං දුම්ඳා ඳමණි තරද මී ේඳා ්ථලන මලරු ං දුම්ඳා ලදිරිඳා ා
ක බුණ ද, ්ථලන මලරු නිේ ෝග ක්ෂ කැබී ේනොමැක , නිකධලරී් ද ේමම චක්රේඛ
ප්ර ලාර ්ථලන
මලරු ං දුම්ඳතක්ෂ ලදිරිඳා ළ යුුළ එේ ම
ේ දැන මා කුරුණෑගක ල ෑගඛක ශික්ෂ ණ
ේාෝ ඛ රක ේ ෝ ේරනා ේාෝ ක
්ථලන මලරු නිේ ෝග කබල සිටි ද, ්ථලන මලරු නිේ ෝග
ංනුර නර ේ ේරල ්ථලන රක මුදල ැා ේනොමැක  නිකධලරී් ංුළරි් ම් ේ ේනකු කුරුණෑගක
ල ෑගඛක ශික්ෂ ණ ේාෝ ඛ  ල ්ථලන මලරු වීම ංර ය නම් ඔවු්ද ේම් ංනුර ං දුම් ළ
යුුළ

II.

ෑම නිකධලරිේ ක්ෂ පිළිබරම නිරැාදි ල ම්ුරේණ ේතොාුළරු ැඳයිම
ෑම ආ තන
ප්රධලනිේ ක්ෂ ම රග බකල ගත යුුළ එේම්ම ේමම නිේේදනේේ ද ් රුණු ආ තනේේ
සි ුම ේ ද නිකධා ් (ප්රසුතත නිරලඩු , විේ ේ නිරලඩු කබල සිටින නිකධා ් තුළකාර ) දැන
ගැනිම
ැකැ ්වි යුුළ
ලරදය ේතොාුළරු ැඳයිේම් ේ ෝ සුතදුසුත ම් කා නිකධා ් ං දුම්
කිරිම ංර ්ථලර ේනොකැබිේම් ේ ෝ තක  රන ංඳ සුතතලර ් පිළිබර ේමම ංමලතයලක
රග
ේනො කි න ංතා, ඒ ම්බ්ධර ඒ ඒ නිකධලරි් රගකීම බැේන බර ංරධලාණ
ාමි

III.

සි ුම ථ
් ලන මලරු ං දුම්ඳා ආ තන ප්රධලනි ලේේ නිේේශ
හිතර ේඛ නගත තැඳෑේක්
එවිම ේ ෝ ංක ් ේගනවිා භලා දිම
යුුළ ක යුුළ
කිසිදු ේ ේුළරක්ෂ නි ලරා
නිකධාේ කු විසි් ේඳෞශගලි ර ේගනවිා ේදන ං දුම්ඳා භලා ගනු ේනොකැේේ ේමම
නිේේදන
ඳරිබලහිා ැම ං දුම්ඳතක්ෂම දැනුම් දීමකි් ේතොාර ප්රක ක්ෂේ ේඳ ානු කැේේ.

IV.

ං දුම්ඳා භලාග්නල ංර ලන දින 2016 05 31 දින රන ංතා, එදින
ං දුම්ඳතක්ෂ භලා ේනො ග්නල බර ලිා ංරධලාණ
ාමි

ඳසුතර කැේබන කිසිදු

සැලකිය යුතුයි i.

ේමම චක්රේඛ
මඟි් කුරුණෑගක ල
ෑගඛක ේාෝ ඛ රක ේම් රන වි ංනුමත
ලේ මණ්ඩක
ංනුර ඳරක න ුරාේඳලඩු  ල ඳමණක්ෂ ්ථලන මලරු කබල ේදන ංතා, ං දුම්
ාන සි ලුේදනල ම ්ථලන මලරු කබල ේදන බරක්ෂ ේමහි ංඩකගු රග්ක  කිසිරකි් ංද ්
ේනොරන ංතා, එේ ේ ේාරුම් ගත යුුළද ේනොේේ

ii. කැේබන ං දුම්ඳා ්ථලන මලරු මණ්ඩක
ේ ොමු ා ්ථලන මලරු කබල ේදන ංතා, ේමහිදී
ංදලක නිකධලරී්ේේ මුඛ ඳාවීම් දින
ක ල ේජ්යේ ්ාතල ේඛ න
් ානු කැේේ
iii. ප්රක  ලා ේ ේරලර ලරා ලලීනර ඳරාරලේගන ලම මලනර ම්ඳා ළමණල ාණේේ මලි
ංාමුණ බැවි්, ුරාේඳලඩු ඳරක න ේ ේරල ංර යතලර තක , ේ ද නිකධලරී්ේේ ්ථලන මලරු
ක ල බකන නමුදු, ංනුප්රලේක  ් ාහිතර ේාෝ ඛ ප්රක  ලා ේ ර
ේ ලර ංඩලක රන ආ ලාේ ්
මුදල ේනො රින බර ංරධලාණ
ාමි

385" පූcH noafoa.u විu,jxY හිමි udj;" fld<U 10' 385, tzf;fj;Jf;Fhpa gj;Njfk tpkytq;r NjNuh khtj;ij, nfhOk;G 10.
385, Rev. Baddegama Wimalawansa Thero Mawatha, Colombo 10, Sri Lanka.
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ේමම නිේේදනේේ ද ් රුණු ඔබ ආ තනේේ ෑම ේ ද / ේ දි නිකධාේ කු ම දැ්වීම
යුුළ ා්න ේමහි  ් ේනොරන ්ථලන මරු ම්බ්ධර බකඳලන ේරනා රුණු ම්බ්ධේ ්
ආ තන කග්ර
ල ාලජ්ය ේ ේරල ේ ොමි ් භල ලේ ඳටිඳලටි රික  කග්ර
ප්ර ලාර ංර ් ීාණ
මල විසි් ගනු කබන බරා  ් ාමි

ංනුා ජ් වික්රම
ේඛ ම්,
ේ ෞ ය ේඳෝ ණ ල ේශශී වරදය ංමලතයලක

385" පූcH noafoa.u විu,jxY හිමි udj;" fld<U 10' 385, tzf;fj;Jf;Fhpa gj;Njfk tpkytq;r NjNuh khtj;ij, nfhOk;G 10.
385, Rev. Baddegama Wimalawansa Thero Mawatha, Colombo 10, Sri Lanka.

ඇමුණුම 01
හෙ.හසේ./වා.ස්.මා/01

කුරුණෑගල සෙ කෑගල්ල හ ෝෙල් සො හෙද හසේවහේ වාර්ෂික ස්ථාන මාරු අයදුම්ඳත්රය - 2016
තනතුර ශා ශ්රේණිය :(අ) නිලධාරියාහේ හඳෞද්ගලික හ ො තුරු
01.නිධාරියාශ්ේ/නිධාරිනියශ්ේ වම්පූර්ණ නම -………………………………............................................
02. මුකුරු වමඟ නම - …………………………………………………………………………………….
03. මුකුරු වමඟ නම (ඉංග්රිසියෙශ්ය)
04. උඳ) දිනය 05. ලයව
අවු :
මාව :
දින :

06. ජාතික ශැඳුනුම්ඳත්
අංකය

08. ව්ථීර ලිපිනය

10. දුරකතන අංකය

09. තාලකාලික
ලිපිනය

07. ව්ත්රී /පුරු භාලය

11. විලාශක/ අවිලාශක බල

කාර්යාලීය ශ්ඳෞද්ගලික 13. කත්රයාශ්ේ ැකියයාල ශා ශ්වේලා ව්ථානය

12. කත්රයාශ්ේ නම
14. දරුල) පිළිබ විව්තර
නම

වයස

ඉශ්ගනුම බන ඳාවැ

15. ශ්ශද ශ්වේලශ්ේ පූර්ල ශ්වේලා ව්ථාන පිළිබ විව්තර (අනිලාර්යශ්ය) වම්පූර්ණ කෂ යුතුය
ශ්වේලය කෂ ශ්රෝශ / ආයතනය

ශ්වේලා කාය (සියෙට - දක්ලා

16. 2014,2015 ලර් ල ලාර්ෂික ව්ථාන මාරු අයදුම්කර තිශ්ේ නම් ඒ පිළිබ විව්තර
ලාර්ෂික ව්ථාන මාරු
අයදුම් කෂ ලර්ය
2014
2015

ව්ථාන මාරු අයදුම් කෂ ශ්වේලා
ව්ථාන
ඳෂලන මනාඳය ශ්දලන මනාඳය ශ්තලන මනාඳය ඳෂලන මනාඳය ශ්දලන මනාඳය ශ්තලන මනාඳය -

ව්ථාන මාරු නිශ්යෝගය
ද ශ්වේලා ව්ථානය

ව්ථාන මාරු නිශ්යෝග මත
මුදා ශැර ඇති/නැති බල

17. 2014,2015 ලර් ශැර ශ්ලනත් ලර්ල ව්ථාන මාරු අයදුම් කර ව්ථාන මාරු නිශ්යෝග බා තිශ්ේ නම් ඒ පිළිබ
විව්තර
ලාර්ෂික ව්ථාන මාරු
නිශ්යෝග ද ලර්ය

ව්ථාන මාරු අයදුම් කෂ ශ්වේලා
ව්ථාන

ව්ථාන මාරු නිශ්යෝගය
ද ශ්වේලා ව්ථානය

ව්ථාන මාරු නිශ්යෝග මත
මුදා ශැර ඇති/නැති බල

ඳෂලන මනාඳය ශ්දලන මනාඳය ශ්තලන මනාඳය ඳෂලන මනාඳය ශ්දලන මනාඳය ශ්තලන මනාඳය -

18. ශ්මම අයදුම්ඳත මඟි) ව්ථාන මාරු අශ්ේක්ෂිත ශ්වේලා ව්ථාන පිළිබ ශ්තොරතුරු
ශ්වේලා ව්ථානය

ශ්වේලා ව්ථානය පිහිටි නගරය

I
II
III
19. ව්ථාන මාරු ඉල්ලුම් ියරීමට ශ්ශේතුල (උක්ත මනාඳ වම්බ)ධශ්යනි
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
ඉශත වශ) කර ඇති සියෙයළු ම ශ්තොරතුරු වතය ශා නිලැරදි බලට ශ්මයි) ප්රකා කරි.
.................................

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

දිනය

නිධාරියාශ්ේ අත්වන

(ආ විශ්ේ ශ්රේණිශ්ේ ශ්ශද නිධාරිනියශ්ේ නිර්ශ්ද්ය.
අනුප්රාේතිකශ්යකු වහිතල/රහිතල, නිධාරියා/නිධාරිනිය මුදා ශැරීම නිර්ශ්ද් කරි./ශ්නොකරි.
...................................
දිනය

...............................................
අත්වන

(ඇ) ආය නික හ ො තුරු
20. මුල් ඳත්වශ්ම් දිනය :- ……………………………………………………………………………………
21. ශ්වේලය ව්ථීර කර ඇති/නැති බල:- …………………………………………………………………………
22. ලර්තමාන ශ්වේලා ව්ථානයට ලාර්තා කෂ දිනය:-…………………………………………………………….
23. ලර්තමාන ශ්වේලා ව්ථානශ්ේ ශ්වේලා කාය (2015.12.31 දිනට :- ……………………………………………
24. නිධාරියා/නිධාරිණිය වම්බ)ධශ්ය) විනය ක්රියාමාර්ගයක් ශ්ගන තිශ්ේද ? ……………………………....
එශ්වේ නම්, ශ්යොමු අංකය ශා දිනය වශ) කර)න.

........................................................... මයා / ිය / ශ්මය ශ්ේ ශ්ඳෞද්ගලික ලිපි ශ්ගොනුල අනුල අංක 01 සියෙට 17 දක්ලා
ඇති සියෙයළු ශ්තොරතුරු ද, අංක 19 සියෙට 24 දක්ලා මා විසියෙ) වඳයන ද ශ්තොරතුරුද නිලැරදි බලට වශතික කරි.
එශ්වේම ශ්මම නිධාරියා/නිධාරිණිය ශ්මම ශ්රෝශලි) ව්ථාන මාරු ියරීම් වම්බ)ධල මීට ශ්ඳර ව්ථාන මාරු
නිශ්යෝගයක් බා ශ්නොමැති බල ද වශතික කරි.

.................................
දිනය

...............................................
විය භාර කෂමනාකරණ වශකාර
අත්වන

නිධාරියාශ්ේ

ඈ ඳරිඳාන නිධාරි/ ශ්රෝශල් ශ්ල්කම්ශ්ේ නිර් ශ්ද්ය.
........................................................... මයා / ිය / ශ්මය ශ්ේ ශ්ඳෞද්ගලික ලිපි ශ්ගොනුල අනුල අංක 01 සියෙට 17 දක්ලා
ඇති සියෙයළු ශ්තොරතුරු ද, අංක 19 සියෙට 24 දක්ලා විය ලිපිකරුල) විසියෙ) වඳයන ද ශ්තොරතුරුද නිලැරදි බලට
වශතික කරි. ඒ අනුල අයදුම්ඳත නිර්ශ්ද් කරි/ ශ්නොකරි.

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

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

දිනය

අත්වන

(ඉ) ආය න ප්රධානියාහේ නිර්හද්යය
හඳෞද්ගලික ලිපහගොනුව අනුව අයදුම්ඳ හි අංක 1 සට 17 දක්වාත් 19 සට 24 දක්වාත් සෙන් ක ඇති කරුණු
නිවැ දි බව මින් සෙතික ක මි.
උක්ත නම් වශ) නිධාරියාශ්ේ ව්ථාන මාරු ඉල්ලීම, අනුප්රාේතිකශ්යකු වහිතල/රහිතල/ඳසුල බා දීශ්ම් ඳදනම
මත නිර්ශ්ද් කරි.

..................................
දිනය :-

............................................
ආයතන ප්රධානියාශ්ේ අත්වන ශා නි මුද්රාල
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NA/06/T/05/2016
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&
&2016.05.17

fi!LH>fmdaIKiyfoaYShffjoHwud;HdxYh
Rfhjhu>Nghrizkw;Wk; RNjritj;jpamikr;R
Ministry of Health, Nutrition& Indigenous Medicine
nghJRw;wwpf;if ,yf;fk; : 01-19/2016
gpujpg;gzpg;ghsu; ehafk;(,yq;ifNjrpaitj;jparhiy)>
rfyNghjdhitj;jparhiy/nghJitj;jparhiygzpg;ghsu;fs;>
rfyMjhuitj;jparhiyfs;/tpN\l epWtdgzpg;ghsu;fs;>
mikr;rpd; Neubepu;thfj;jpd; fPOs;smidj;JepWtdj;jiytu;fSf;Fk;>
FUzhfy; kw;Wk; NffhiyNghjdhitj;jparhiyfSf;Fjhjpcj;jpNahfj;ju;fs; ,lkhw;wk; Nfhuy;.
Rfhjhumikr;rpd; NeubepUthfj;jpw;Fcl;gl;lrfyitj;jparhiyfs; kw;Wk; epWtdq;fspy;
flikGupfpd;w>FUzhfy; kw;Wk; NffhiyNghjdhitj;jparhiyfSf;F ,lkhw;wk;
ngw;Wf;nfhs;tjw;Fvjpu;ghu;f;fpd;wjhjpcj;jpNahfj;ju;fsplk; ,Ue;J 2016 Mk;
Mz;bw;fhdtpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLfpd;wd.
02. ,lkhw;wk; ngw;Wf; nfhs;tjw;Fvjpu;ghu;j;Js;s>gpd;tUk; Njitfisg;
G+u;j;jpnra;Js;scj;jpNahfj;ju;fs; ,izg;G 01 %yk; Fwpg;gplg;gl;Ls;skhjpupg;gbtj;jpd;
gpufhuk; ,lkhw;wj;jpw;fhftpz;zg;gpj;jy; Ntz;Lk;.
I.

2015.12.31 Mk; jpfjpf;FxUNritepiyaj;jpy; ehd;F (04) tUlq;fs;
njhlu;rr
; pahdNritf;fhyj;ijg; G+u;j;jpnra;Js;sjuk; III>juk; II>juk;
I ,w;FgjtpAau;Tngw;wcj;jpNahfj;ju;fs;

II.

k`ufkNjrpaGw;WNeha;
itj;jparhiy>Njrpacseyitj;jparhiy>ntypriukhu;Gitj;jparhiykw;Wk;
Mjhuitj;jparhiy (IDH) ,y; flikahw;Wfpd;w
2015.12.31 ,w;F ,uz;LtUlfhyj;ijg;G+u;j;jpnra;Js;scj;jpNahfj;ju;fs;

III.

Fwpg;gpl;lNritf;fhyj;ijg;
G+u;j;jpnra;ahjpUg;gpDk;>mq;tPdkhdgps;isfs;>ePz;lfhyNehapdhy;
XuplkhfTs;stho;f;ifj; Jiztu; kw;Wk; kUj;Jtfhuzq;fspd; mbg;gilapy;
(kUj;Jtfhuzq;fSf;fhf ,lkhw;wk; NfhUfpd;wcj;jpNahfj;ju;fs; Vw;Wf;
nfhs;sf;$bakUj;Jtmwpf;if ,lkhw;wtpz;zg;gj;Jld; Kd;itf;fg;glNtz;Lk;)
Mfparhjhuzfhuzq;fSf;fhf ,lkhw;wj;ijvjpu;ghu;f;Fk; cj;jpNahfj;ju;fs;

03. vt;thwhapDk;> ,jw;FKd;du; FUzhfy; kw;Wk; Nffhiyitj;jparhiyfSf;F ,lkhw;wk;
tpz;zg;gpj;J>ntw;wplq;fs; ,y;yhjfhuzj;jhy; NtWNritepiyaq;fSf;F ,lkhw;wk;
ngw;wcj;jpNahfj;ju;fSf;FkPz;Lk; tpz;zg;gpf;fKbAk; vd;gJld;>mt; cj;jpNahfj;ju;fs;
Kd;idatUlj;jpy; rku;gg
; pj;jtpz;zg;gj;jpd; gpujpnahd;iwAk; mjDld; ,izj;JmDg;Gjy;
Ntz;Lk;. mtu;fspd; Nritf;fhyj;ijfUj;jpy; nfhs;ifapy; Kd;idaNritepiyaj;jpd;
Nritf;fhyj;ijAk; fUj;jpw; nfhz;L ,lkhw;wk; toq;fg;gLk;.
385" mQcHnoafoa.ujsu,jxYysusudj;" fld<U 10' 385,tzf;fj;Jf;Fhpagj;Njfktpkytq;rNjNuhkhtj;ij,nfhOk;G 10.
385, Rev. BaddegamaWimalawansaTheroMawatha, Colombo 10, Sri Lanka.

04. tpz;zg;gpf;fNtz;baKiw:
I.

,lkhw;wk; NfhUk; NghJ ,jw;fhfjahupf;fg;gl;Ls;skhjpupg; gbtj;jpw;fikaKd;itf;fg;
gLfpd;wtpz;zg;gq;fs; khj;jpuNkfUj;jpw;nfhs;sg;gLk;. NkYk; ,jw;FKd;du; ,lkhw;wk;
ngWtjw;fhftpz;zg;gpj;J ,Ug;gpDk;> ,lkhw;wf;fl;lisfpilf;fg;ngwhjNkw;Fwpg;gpl;lNj
itg;ghLfisG+u;j;jpnra;Js;scj;jpNahfj;ju;fs; ,Ug;gpd;>mtu;fSk; ,r;Rw;wwpf;iff;Fm
ikaGjpjhftpz;zg;gpj;jy; Ntz;Lk;. NkYk;>jw;NghJFUzhfy; kw;Wk;
NffhiyNghjdhitj;jparhiyfs; my;yJNtWitj;jparhiyfSf;F ,lkhw;wf;
fl;lisngw;wpUe;jNghjpYk;> ,lkhw;wf; fl;lisapd; gpufhuk;
Gjpanritepiyaq;fSf;FtpLtpf;fg;glhjcj;jpNahfj;ju;fspy; ahUf;fhtJFUzhfy;
kw;Wk; Nffhiyitj;jparhiyfSf;F ,lkhw;wk; ngw;Wf;nfhs;tjw;Fmtrpak; vdpd;
mtu;fSf;Fk; tpz;zg;gpf;fKbAk;.

II.

Xt;nthUcj;jpNahfj;ju; gw;wpAk; rupahdkw;Wk;
G+uzkhdjfty;fistoq;FtJxt;nthUepWtdjiytupdJk; nghWg;ghFk;.
mt;thNw ,t; mwptpj;jypy; Fwpg;gplg;gl;Ls;stplaq;fs; epWtdj;jpd;
rfycj;jpNahfj;ju;fSf;Fk; (gpurttpLKiw>tpN\l tpLKiwapy; ,Uf;Fk;
cj;jpNahfj;ju;fs; cl;gl)
njupag;gLj;Jtjw;fhdeltbf;ifvLf;fg;glNtz;Lk;.Nghypahdjfty;ifistoq;Ftjhy;
jifikAilacj;jpNahfj;ju;fSf;Ftpz;zg;gpf;fre;ju;g;gk; fpilf;fhikahy;
Vw;gLfpd;wrq;flq;fSf;F ,t; mikr;Rvt;tpjnghWg;Gk; $whJ. ,J rk;ge;jkhfmt;
mt; cj;jpNahfj;ju;fNsnghWg;ghdtu;fs; vd;gijAk; njupag;gLj;Jfpd;Nwd;.

III.

vy;yh ,lkhw;wtpz;zg;gq;fSk; epWtdgzpg;ghsupd; gupe;JiuAld;
Mtzg;gLj;jg;gl;Ljghypy;
my;yJmikr;rpw;FNeubahfnfhz;Lte;JNru;g;gjw;fhdeltbf;iffisNkw;nfhs;sNtz;
Lk;. vt;tpjfhuzq;fSf;fhfTk; cj;jpNahfj;ju;fspdhy; jdpg;gl;luPjpapy;
nfhz;Lte;Jjug;gLk; tpz;zg;gq;fs; Vw;Wf; nfhs;sg;glkhl;lhJ. ,t;
mwptpj;jYf;Fkhwhdrfytpz;zg;gq;fSk; vt;tpjmwptpj;jy;fSk; ,d;wpepuhfupf;fg;gLk;.

IV.

tpz;zg;gq;fs; Vw;Wf; nfhs;sg;gLk; ,Wjpj;jpfjp 2016.05.31 Mk; jpfjpvd;gJld;> ,jd;
gpd;du; fpilf;Fk; tpz;zg;gq;fs; Vw;Wf; nfhs;sg;glkhl;lhJ.

ftdj;jpy; nfhs;sNtz;bait :
i.

ii.

iii.

,e;jRw;wwpf;if %yk; FUzhfy; kw;Wk;
Nffhiyitj;jparhiyfSf;FmDkjpf;fg;gl;lgjtpazpapdupy;
jw;NghJepyTfpd;wntw;wplq;fSf;fhfkhj;jpuk; ,lkhw;wk;
toq;fg;gLtJld;>tpz;zg;gpf;Fk; rfyUf;Fk; ,lkhw;wk;
toq;fg;gLtjhf ,q;Fve;j ,lj;jpYk; Fwpg;gplg;gltpy;iyvd;gijGupe;Jnfhs;sy;
Ntz;Lk;.
fpilf;fg; ngWfpd;wtpz;zg;gq;fs; ,lkhw;wrigf;Frku;g;gpf;fg; gl;L ,lkhw;wk;
toq;fg;gLtJld;> ,jd; NghJcupacj;jpNahfj;ju;fspd; Kjy; epakdj;jpfjpfUj;jpw;
nfhz;LrpNu\;l epiyapd; mbg;gilapy; gl;bay; jahupf;fg;gLk;.
guhkupg;GNritfisnjhlu;e;JNkw;nfhs;tjw;FkdpjtsKfhikj;Jtk; Kf;fpaj;Jtk;
tha;e;jJvd;gjhy;>ntw;wplq;fs;
epyTfpd;wNritmtrpaj;jpw;Nfw;gjhjpcj;jpNahfj;ju;fspd; ,lkhw;wk; fUj;jpw;
nfhs;sg;gLtJld;>gjpy; cj;jpNahfj;ju;fs; ,d;wpitj;jparhiyfspd; Ntiyfspy;
ghjpg;Gfs; Vw;gLk; tz;zk; tpLtpf;fg;glkhl;lhu;fs; vd;gijftdj;jpw; nfhs;sTk;.

05. ,t; mwptpj;jypy; Fwpg;gplg;gl;Ls;stplaq;fs; njhlu;ghfcq;fsJepWtdj;jpd;
rfyjhjpcj;jpNahfj;ju;fSf;Fk; njupag;gLj;jeltbf;ifvLf;fTk;. ,q;FFwpg;gplg;glhj ,lkhw;wk;
njhlu;ghdNtWtplaq;fs; njhlu;ghfjhgdtpjpf; Nfhitkw;Wk; murNritMizf;FOtpd;
eilKiwtpjpfSf;fika ,Wjpj;jPu;khdk; vd;dhy; vLf;fg;gLk; vd;gijAk; Fwpg;gpLfpd;Nwd;.

mDu [atpf;fpuk
385" mQcHnoafoa.ujsu,jxYysusudj;" fld<U 10' 385,tzf;fj;Jf;Fhpagj;Njfktpkytq;rNjNuhkhtj;ij,nfhOk;G 10.
385, Rev. BaddegamaWimalawansaTheroMawatha, Colombo 10, Sri Lanka.

nrayhsu;>
Rfhjhu>Nghrizkw;Wk; RNjritj;jpamikr;R

385" mQcHnoafoa.ujsu,jxYysusudj;" fld<U 10' 385,tzf;fj;Jf;Fhpagj;Njfktpkytq;rNjNuhkhtj;ij,nfhOk;G 10.
385, Rev. BaddegamaWimalawansaTheroMawatha, Colombo 10, Sri Lanka.

,izg;G 01
jh. Nr./t. , /01
FUzhfy; kw;Wk; NffhiyNghjdhitj;jparhiyfSf;Fjhjpau; Nritf;fhdtUlhe;j ,lkhw;wk; -2016
gjtpkw;Wk; juk; :
(m). cj;jpNahfj;jupd; jdpg;gl;ltpguk;
01. cj;jpNahfj;jupd; KOg; ngau; : ………………………………………………………………………..
02. KjnyOj;Jf;fSld; ngau; : ……………………………………………………………………………
03. KjnyOj;Jf;fSld; ngau; (Mq;fpyj;jpy;) : ………………………………………………………….
04. gpwe;jjpfjp

08. epue;juKftup

05. taJ
tUlk;:
khjk;

06. Njrpamilahsml;il
,yf;fk;

07. ghy;

ehl;fs; :
09. jw;fhypfKftup

10. njhiyNgrp ,yf;fk;

11. tpthfkhdtuh
,y;iyah

mYtyfk;
jdpg;gl;l
13. tho;f;ifj; Jizapd; njhopy; kw;Wk;
Nritepiyak;

12. tho;f;ifj; Jizapd; ngau;

14. Foe;ijfs; gw;wpatpguk; :
ngau;

taJ

fy;tpfw;Fk; ghlrhiy

15. jhjpNritapy; Kd;idaNritepiyaq;fs; njhlu;ghdtpguk; (fl;lhakhfG+uzg;gLj;jg;glNtz;Lk;
Nritahw;wpaitj;jparhiy/epiyak;

Nritf;fhyk; (Kjy;- tiu)

16. 2014>2015 Mz;Lfspy; ,lkhw;wk; tpz;zg;gpj;jpUg;gpd; mJnjhlu;ghdtpguk;
tUlhe;j
,lkhw;wk;
tpz;zg;gpj;jt
Ulk;
2014
2015

,lkhw;wk;
NfhupaNritepi
yak;
1k;
2k;
3k;
1k;
2k;
3k;

njupTnjupTnjupTnjupTnjupTnjupT-

,lkhw;wfl;lisngw;wNrite
piyak;

,lkhw;wfl;lisg;gbtpLtpf;fg;gl;lh
u;/,y;iy

17. 2014>2015 tUlq;fs; jtpu Vida tUlq;fspy; ,lkhw;wf;fl;lisgpwg;gpj;jpUg;gpd;
mJnjhlu;ghdtpguk;
tUlhe;j
,lkhw;wf;
fl;lisfpilj;j
tUlk;
2014
2015

,lkhw;wk;
NfhupaNritepi
yak;
1k;
2k;
3k;
1k;
2k;
3k;

,lkhw;wfl;lisngw;wNrit
epiyak;

,lkhw;wfl;lisg;gbtpLtpf;fg;gl;l
hu;/,y;iy

njupTnjupTnjupTnjupTnjupTnjupT-

18. ,e;jtpz;zg;gj;jpd; %yk; ,lkhw;wk; ngwcj;Njrpj;Js;sNritepiyaq;fs; njhlu;ghdtpguk;
Nritepiyak;

Nritepiyak; mike;Js;sefuk;

I
II
III

19. ,lkhw;wk; NfhUtjw;fhdfhuzk; : (Nkw;gbtpUg;gj;njupTnjhlu;ghf)
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….

Nkw;Fwpg;gpl;lrfytpguq;fSk; cz;ikahditvdTk;>rupahditvdTk; cWjpnkhopfpd;Nwd;.

…………………..
jpfjp

………………………
cj;jpNahfj;jupd; ifnahg;gk;

(M). tpN\l jujhjpcj;jpNahfj;jupd; gupe;Jiu :
gjpy; cj;jpNahfj;jUld; /cj;jpNahfj;ju;
,d;wpNkw;gbcj;jpNahfj;jiutpLtpg;gjw;Fgupe;Jiunra;fpd;Nwd; /nra;atpy;iy.

…………………..
jpfjp

………………………
ifnahg;gk;

(,). fhupahytpguq;fs;
20. Kjy; epakdj;jpfjp : ………………………………………………………………………………..
21. Nritepue;jukhdjh ,y;iyahvd;gJgw;wp : …………………………………………………………….
22. jw;NghijaNritepiyaj;jpw;Fepakdk; ngw;wjpfjp : ………………………………………………..
23. jw;NghijaNritepiyaj;jpy; Nritf;fhyk; (2015.12.31) : ……………………………………………..
24. cj;jpNahfj;ju; njhlu;ghfxOf;fhw;Weltbf;iffs; Nkw;nfhs;sg;gl;Ls;sjh? ………………………
Mk; vdpd; tprhuiz ,yf;fj;ijAk; jpfjpiaAk; Fwpg;gpLf.

jpU/jpUkjp/nry;tp………………………………. ,d; Ratpguf; Nfhitapd; gpufhuk; ,yf;fk; 01
njhlf;fk; 17 tiuFwpg;gplg;gl;Ls;srfytpguq;fSk;> ,yf;fk; 19 njhlf;fk; 24 tiuvd;dhy;
toq;fg;gl;ltpuq;fSk;
rupahdJvdcWj;
nkhopfpd;Nwd;.
mj;Jld;>
,t;
cj;jpNahfj;jiu
,e;jitj;jparhiyapy;
,Ue;J
,lkhw;wk;
nra;jy;
njhlu;ghf
,jw;FKd;du;
,lkhw;wf;fl;listoq;fg;gltpy;iyvdTk; ,j;jhy; cWjpaspf;fpNwd;.

…………………..
jpfjp

………………………
tplag; nghWg;GKfhikj;Jtcjtpahsupd;
ifnahg;gk;

(<). epUthfcj;jpNahfj;ju;/itj;jparhiynrayhsupd; gupe;Jiu :
jpU/jpUkjp/nry;tp……………………………….
,d; Ratpguf; Nfhitapd; gpufhuk; ,yf;fk; 01
njhlf;fk; 17 tiuFwpg;gplg;gl;Ls;srfytpguq;fSk;> ,yf;fk; 19 njhlf;fk; 24 tiutplag;
nghWg;GKfhikj;Jtcjtpahsupdhy; toq;fg;gl;ltpuq;fSk; rupahdJvdcWj; nkhopfpd;Nwd;. mjd;
gpufhuk;>tpz;zg;gg;gbtj;ijgupe;Jiunra;fpd;Nwd;/nra;atpy;iy.
…………………..
jpfjp

………………………
ifnahg;gk;

(c). epWtdj;jiytupd; gupe;Jiu :
Ratpguf; Nfhitapd; gpufhuk; tpz;zg;gj;jpd; ,yf;fk; 1 njhlf;fk; 17 tiuAk;> 19 njhlf;fk; 24
tiuAk; Fwpg;gplg;gl;Ls;stpguq;fs; rupahditvdcWjpnkhopfpd;Nwd;.

Nkw;gbngau; Fwpg;gpl;lcj;jpNahfj;jupd; ,lkhw;wf;Nfhupf;if>gjpy; flikahsUld;/,d;wp/gpd;du;
toq;Fjy; vDk; mbg;gilapd; fPo; gupe;Jiunra;fpd;Nwd;.

…………………..
jpfjp

………………………
epWtdj; jiytupd; ifnahg;gk; kw;Wk;
gjtpKj;jpiu

