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පවද විදුවඛ බාය පයෝවඛ ංධයක්ෂු  භින්,
සිඹලුභ පවද විදුවඛඳති / විදුවඛඳතිනිඹ් පත.
ස ෞඛ්ය,ස ෝෂණ හා සේශීය වෛද්ය මාා්යාාංශයේ සෙ සහද් ුහල්හති තන ්ර සඳ

හා ා ෛා ීම.ා

ඳවත පුයප්ඳාඩු ඳතින විදුවඛඳති තනතුු  වා විපලේ පරේණියේපහ පවද නිරධා ( ධංධයාඳනත තනතුු 
ර පේපහ නියුතු නිරධා (්පේ ංඹදුම්ඳත් ැනු රැපේ.
01. පවද විදුවර

- භවනුය

03. පවද විදුවර

- ශ්රී වඹධනධනපුය

02. පවද විදුවර

- වම්ඵ්පතොට

02.
ඳවත සුදුසු ම් පුයා ඇති ංඹදුම් ු ්ට / ංඹදුම් ාරිඹ්ට පම් වා ංඹදුම්
ශ වැකිඹ.
ඉඛලුම් ු ් ම්මු ඳ (ක්ෂණපහදී රඵා ේනා රකුණු කුරතාඹ ඳදනම් යපෙන එභ තනතුු  වා ඳත්
කි (භ යනු රැපේ. කුරතාඹ ංනු තභ් ඳත් යන පේා ්ථානපහ පේඹ වා ධනතා යනු
පනොරැබුපවොත්, ඳත්වීභ ංරකගු නු ඇත. එපභ්භ දැනට විදුවඛඳති තනතුු  දයන නිරධා (්ට ද ඉවත
විදුවර විදුවඛඳති තනතුය ඳත්වීභක්ෂ ංලය ්ප් නම්, එභ නිරධා (් ද පම් ංනු ංඹදුම් ර යුතු පේ.
එපභ්භ උක්ෂත පුයප්ඳාඩු ඳතින පවද විදුවර ට සුදු්් පතෝයා ඳත් කි (පම්දී ඒ න විට විදුවඛඳති තනතුයක්ෂ
දයන නිරධාරිපඹකු පත් ( ඳත් වුපවොත් එභ පුයප්ඳාඩු න පවද විදුවඛඳති තනතුය ද පභභ ම්මු ඳ (ක්ෂණපහ
ප්රතිපර භත ම්පධනණ කි (භට නිඹමිතඹ.
2.1

විපලේ පරේණියේපහ පවද නිරධා ( ධංධයාඳනත නිරධාරිපඹකු වීභ.

2.2

පධනා්නතභ ය 05 තුශ නිඹමිත ැටුප් ධනධ
පේා ාරඹක්ෂ ම්පධනණ ය තිබීභ.

2.3

ංනුභත ාධනඹ ාධන ඇෙයීම් ඳරිඳාටිඹ ංනු උ්වීම් දිනට පධනා්නතභ ය තුශ තුටුදාඹ
භට්ටභට ඩා ඉවශ ාධනඹ ාධනඹක්ෂ පඳ්නුම් ය තිබීභ.

සිඹඛරභ උඳඹාපෙන තිබීභ වා ක්රීඹ වා තුටුදාඹ

385" mQcH noafoa.u jsu,jxYysus 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.

මයල්ම් ත් එවීසම් ක්රාය

3.1 පභහි ඳවත දැක්ෂපන ආ ෘතිඹ ංනුායපඹ් ංඹදුම් ු ් විසි් ි ළිපඹර යනු රඵන ංඹදුම්ඳත්
2016.09.02 දිනට පවෝ ඊට ප්රථභ රැපඵන පේ ංදාර පවද විදුවඛඳති පත ඉදිරිඳත් ර යුතුඹ. ංදාර පවද
විදුවඛඳති ු ්ට රැපඵන ංඹදුම්ඳත් ර ංදාර ප ොටුපහි සිඹ නිධනපේලඹ් ව් ය ංදාර භව පයෝවපඛ
ංධයක්ෂ ු ්ට /පෞ ය,පඳෝණ වා පේශීඹ වදය ංභාතයාකලපහ ංධයක්ෂ ධඳාරනත 05 පත 2016.09.07
දිනට පවෝ ඊට පඳය රැපඵන පේ ඉදිරිඳත් ර යුතුඹ.
3.2 භව පයෝවඛ ංධයක්ෂු ් / ංධයක්ෂ ධඳාරනත05 විසි් ංඹදුම්ඳත් ර තිපඵන
ු ණු
ංඹදුම් ු ්පේ පඳෞේෙිප ිපි පෙොනු ර ධනථා භඟ ා ඵරා එහි ව් වි්තය ර නියදයතාඹ ෙැන
වති
ර යුතුඹ. පභභ නිපේදනපහ ංාන පේදපහ දැක්ෂපන ආදධනල ආ ෘති ඳත්රඹ ංනු ංඹදුම්ඳත් ි ළිපඹර
ශ යුතුඹ.
3.3 ංඹදුම්ඳත් ර ංානපහ ව් ාධනතාද භඟ ම්පධනණ යන රද ංඹදුම්ඳත් ශික්ෂණ පයෝවඛ /
භව පයෝවඛ ංධයක්ෂු ් / ංධයක්ෂ ධඳාරනත05 විසි් 2016.09.14 දිනට පවෝ ඊට පඳය ිපඹාඳදිකචි තැඳෑපර්
ඳවත ව් ිපි නඹට එවිඹ යුතුඹ.
ංධයක්ෂ ධඳාරනත01
පෞ ය,පඳෝණ වා පදශීඹ වදය ංභාතයාකලඹ,
සුසිරිඳාඹ,
පවය ඵේපේෙභ විභරකල හිමි භාත,
ප ොශම 10 .
3.4. නිඹමිත දිනට ඳසු රැපඵන ංඹදුම්ඳත් ම්ඵ්ධපඹ් ර ා ඵරනු පනොරැපේ. ිපයුම් යපහ
ම්ඳ ඉවර ප රපධන “පෞ ය,පඳෝණ වා පේශීඹ වදය ංභාතයාකලපහ පවද විදුවඛඳති තනතුය” ඹනුප්
ව් ය්න.
04

ස්ෝඳා ීන්රා මන්ද්ා

4 1 සුදුසු ම් හිත ංඹදුම්ඳත් ංතරි් ුවෙත ම්මු
පතෝයාෙනු රැපේ.

ඳ (ක්ෂණඹක්ෂ ඳත්ා එභින් සුදු්්

4 2 තනතුයට ඵා ෙැනීභ වා න ම්මු ඳ (ක්ෂණඹට පඳනී සිටීභ වා ංලය සුදුසු ම් පුයා ඇති
ඵට ි ළිෙනු රඵ්ප් ංඹදුම් ු  ඉවත 2 හි සුදුසු ම් 2016.09.02 දිනට ෑභ ආ ායපඹ්භ ම්පුධනණ ය තිපේ
නම් ඳභණියේ.
4 3 සුදුසු ම් නාථ කි (භ වා වති ර ි ටඳත් ංඹදුම්ඳත භඟ ඉදිරිඳත්
4 4 ම්මු ඳ (ක්ෂණපහදි මද්ාල

ර යුතුඹ.

යේනා රකුණු ඳටිඳාටිඹ ඳවත දැක්ෂපේ.

1. විපලේ පරේණියේපහ පවය්්ත්ඹට
ධඑක්ෂ ධනඹ ට රකුණු 05 ඵැින් ත

ධරකුණු 50ත

2 පවද විදුවඛඳති තනතුපධන ඳශපුු ේද වා ධරකුණු 20ත
ධෑභ එක්ෂ යක්ෂ වා රකුණු 02 ඵැින්ත

385" mQcH noafoa.u jsu,jxYysus 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.

3. විපලේ කුරතාඹ් වා
ධඑක්ෂ කුරතාඹ ට රකුණු 2.5 ඵැින්ත
I.

II.

III.

IV.

ධරකුණු 10ත

යාඳෘතිඹක්ෂ වා

ධරකුණු 2.5ත

ප්ර ාලනඹක්ෂ වා

ධරකුණු 2.5ත

විපලේ පුහුණු ඳා්භාරාක්ෂ වා

ධරකුණු 2.5ත

ංදාර ක්ෂපේත්රපහ ඳධනපහණඹක්ෂ වා

ධරකුණු 2.5ත

4. ෘත්තීඹ සුදුසු ම්
ධරකුණු 15ත
ධඉවරභ සුදුසු භ වා ඳභණක්ෂ රකුණු රඵා පදනු රැපේත
I.

ක්ෂපේත්රඹට ංදාශ ිපප්පරෝභා ඳා්භාරාක්ෂ වා ධරකුණු 10ත
ධමි් පඳය ං්ථාරදී උ් වීභ වා ර ා ඵරනු රැබ පවෝ රකුණු රඵා දී ඇති
ිපප්පරෝභා වති වා රකුණු රඵා පදනු පනොරැපේ.ත

II.

පවද විදයා උඳාය ඹ වා

5. ම්මු ඳ (ක්ෂණඹ වා
05.
දාඹ

ධරකුණු 15ත
ධරකුණු 05ත

පභභ තනතුය ්ථීයඹ, විරාභ ැටුප් හිතඹ, ැ්දඹු ංනත්දු /ැ්දඹු පුු  ංනත්දු , විරාභ ක්රභඹට
මුදඛ පෙවිඹ යුතුඹ.

06.
තනතුය වා යාවය ඳරිඳාරන චක්රපඛ ංක 03 / 2016 ංනු වා ංභාතය භ්ඩඩර පඛ ම්පේ ංභඳ
10/1798/415/101 වා 2010.08.31 දිනැති ිපි ඹ භින් ද්ා ඇති 2010.08.26 දිනැති ංභාතය භ්ඩඩර තීයණඹ
ංනු MT-08-2016 හි 04 න ැටුප් ි ඹපය් ඇයපමන ැටුප් ඳරිභාණපහ ංනුරූපී ැටුප් ි ඹය, විදුවඛඳති
දීභනා වා ඉෙැ්වීපම් දීභනා හිමි පේ.
07.
පභභ චක්රපඛ පහ ංඩකගු සිඹලු ු ණු සුදුසු ම් රඵා ඇති සිඹලුභ නිරධා (්ට/නිරධාරිණියේඹ්ට දැන
ෙැනීභට ැරැ්වීභ ංදාර ආඹතන ප්රධානිඹාපේ ෙීමභක්ෂ නු ඇත.
පභභ චක්රපඛ පහ සිකවර, පදභශ වා ඉකග්රීසි ඳා් ංතය ඹම් ඳය්ඳයතාඹක්ෂ ඇති වුපවොත් එවිට සිකවර ඳා්ඹ
ඵරඳැැත්විඹ යුතු ්ප්ඹ.
යාවය පේා ප ොමි් බාපේ නිඹභඹ ඳරිදි

ංනුය වඹවික්රභ.
පඛ ම්,
පෞ ය,පඳෝණ වා පේශීඹ වදය ංභාතයාකලඹ

385" mQcH noafoa.u jsu,jxYysus 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

අයදුම්ඳත්රය
හශද විදුශල්ඳති තනතුරට උවව් කිරීම වදශා හතෝරා ගැනීම -2016
01.

මුකරු වමඟ නම ........................................................................................................
(ඳැශැදිලි අකුරින්)
අහනකුත් නම් වම්පූර්ණහයන් - ...........................................................................................

02.

ලිපිනය
I
කාර්යාලීය
II
හඳෞද්ගලික

03.
04.

-

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

ජාතික ශැදුනුම්ඳත් අංකය -

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

දුරකථන අංකය
I

05.

හඳෞද්ගලික - ......................................

රාජකාරි - .................................................

උඳන් දිනය
2016.09.02 දිනට ලයව අවු - ..............

06.

II

මාව - .............

දින - ..............

I

1 හරේණියේහහ හශද ලධධාරි(අධයාඳන)හව ඳත්වීම ද දිනය

II

1 ලන හරේණියේහහ හශද ලධධාරි (අධයාඳන) හව ඳ්දාද් ාථක ක හශද හුණුණුල ද
කණ්ඩායම ......................

: ………………………………

විභාග අංකය ................

කුවතා අංකය ..............

III

විහේ හරේණියේහහ ලධධාරි ( අධයාඳන) ලහයන් ඳත්වීම ැබූ දිනය :………

IV

එම හවේලහහ කඩවීමක් ඇත්ද?

: ……………………………..........................

V

එහවේ නම් නැලත හවේලහහ පිහිටුලන ද දිනය

: ……………………………………………...

VI

හශද හුණුණු ඳාවල් ල විදුශල්ඳති තනතුරක කටයුතු කර ඇත්නම්
හවේලා ව්ථානය

හවේලා කාය

07.

අයදුම්කරු / කාරිය දැනට හවේලය කරන ආයතනය -

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

08.

සතිකා කර්මය පිළිබ හුණුණුලක් බා තිහේ ද යන ලග -

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

09.

ශ්රි ංකා දලදය වභාහ /හශද වභාහ ලියාඳදිංචි වී තිහේ ද යන ලග - ...................................................

10.

වමත් වු උවව්ම විභාගය ශා අධයාඳන මාධයය -

11.

රජය යටහත් කලින් හවේලය කහෂේ නම් ඒ පිළිබ විව්තර-.........................................................................

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

12.

භාාල පිළිබ වීණතාලය කථා කිරීම

13.

01.

සංශ

02.

හදමෂ

03.

ඉංග්රීස

කියවීම

ලිවීම

අකාර්යක්මතාලය ලධවා මා විරාම ගැන්වීමට කටයුතු අරඹා හනොමැති බලත් ඊට විරුද්ධල ඳලත්නා හශෝ
ඇති හලතැයි අදශව් කරන විනයානුකූ ක්රියාමාර්ගයක් හනොමැති බලත් කා කරක . හමහි මා විසන්
වඳයන ද හතොරතුරු අවතය බල හශෝ වාලදය බැ හශලි වුලහශොත් එහවේ වාලදය බල හශලි වහහ හතෝරා
ගැනීමට හඳර නම් නුසුදුව්වකු ලන බලත් හතෝරා ගැනීහමන් ඳසු හශළි වුලහශොත් මා හවේලහයන් ඳශ
කිරීමට යටත් ලන බලත් දලධක .
………………………..
දිනය

………………………………………
අයදුම්කරුහේ අත්වන

14.
හශද විදුශල්ඳතිහේ ලධර්හද්ය
......................................................................... මයා / ක ය /හමය හේ හඳෞද්ගලික ලිපිහගොනුල අනුල අයදුම්ඳහත්
වශන් හතොරතුරු ලධලැරදිය.ලධර්හද් කර ඉදිරිඳත් කරක .
දිනය
15.

-

…………………….

……………………………….
හශද විදුශල්ඳතිහේ අත්වන ශා ලධමුද්රාල
විය භාර කෂමණාකරණ වශකාර ලධධාරින් විසන් හඳෞද්ගලික ලිපිහගොනුල අනුල වම්පූර්ණ ක යුතුය.
I.

ලධධාරියා / ලධධාරිණියේය 2016.09.02 දිනට පූර්ලාවන්න ලවර 05 තු ලැටුප් රහිත ලධලාඩු බා
තිහේද යන ලග - …………………………..
(ලැටුප් රහිත ලධලාඩු බා ඇත්නම් කා සීමාල වශන් කරන්න)
a. සත ලධලාඩු.....................................
b. අහනකුත් ලැටුප් රහිත ලධලාඩු...............................................

II.

2016.09.02 දිනට පූර්ලාවන්න ලවර 05 තු ලධධාරියාට විරුද්ධල විනය ඳරීක්ණ කිසලක් ඇත්
ද යන ලග - ……………………….

III.

ඳශත ලර් ල ලැටුප් ලර්ධක උඳයාහගන තිහේද (ඔ /නැත හව වශන් කරන්න)
2015……………….
2014……………….
2013………………..

IV.

2012………………
2011………………

අනුමත කාර්ය වාධන ඳටිඳාටියට අනුල ඳශත ලර් ල කාර්ය වාධන මට්ටම ඉතා හශොදයි/
හශොදයි/වතුටුදායකයි/අවතුටුදායකයි හව වටශන් කරන්න. (එහවේම අදා කරගත් කාර්ය වාධන
ලාර්තාහ පිටඳත අමුණන්න.)
2015……………….

.................................................................................. මයා / ක ය /හමය හේ හඳෞද්ගලික ලිපිහගොනුල අනුල ඉශත
වශන් හතොරතුරු ශා අංක 01 සට 13 දක්ලා අයදුම්කරු විසන් දක්ලා ඇති සයළු හතොරතුරු ලධලැරදි බල හමයින්
වශතික කරක . තලද අංක 15 යටහත් මා විසන් වඳයන ද හතොරතුරු ලධලැරදි බලට වශතික කරක .
දිනය

-

……………………..

……………………………………………
වියභාර කෂමණාකරණ වශකාරහේ අත්වන

16.
ආයතන ධාලධයාහේ ලධර්හද්ය
......................................................................... මයා / ක ය /හමය හේ හඳෞද්ගලික ලිපිහගොනුල අනුල අයදුම්ඳහත්
වශන් හතොරතුරු ලධලැරදිය.ලධර්හද් කර ඉදිරිඳත් කරක .
දිනය

-

…………………….

……………………………….
ආයතන
ධාලධයාහේ
අත්වන
ශා

ලධමුද්රාල

¥rl:k
njhiyNgrp
Telephone

) 0112669192 , 0112675011
) 0112698507 , 0112694033
) 0112675449 , 0112675280

uf.a wxlh

*elaia
ngf;];
Fax

) 0112693866
) 0112693869
)0112692913

Tfns wxlh

úoaHq;a ;emE,
)postmaster@health.gov.lk
kpd;dQ;ry; Kfthp )
e-mail
)
fjí wvúh
,izaj;jsk;
website

) www.health.gov.lk
)
)

vdJ ,y
My No.

ckJ ,y
Your No. :

iqjisrsmdh
Rtrphpgha
SUWASIRIPAYA

oskh

jpfjp
Date

&
&
&NA/04/Principal/01/2016
&
&
&
&
&
&2016.08.23

fi!LH> fmdaIK iy foaYSh ffjoH wud;HdxYh
Rfhjhu>Nghriz kw;Wk; RNjr itj;jpa mikr;R
Ministry of Health, Nutrition & Indigenous Medicine
nghJ Rw;wwpf;if fbj ,yf;fk; - 02-142/2016
rk;ge;jg;gl;l epWtd jiytu;fSf;Fk;>
midj;J jhjpau; fy;Yhhp mjpgh;fSf;Fk;>

Rfhjhu> Nghriz kw;Wk; RNjr itj;jpa mikr;rpd; jhjpau; fy;Yhhp mjpgh; gjtp
ntw;wplq;fSf;F Ml;Nru;g;G nra;jy;
fPo; Fwpj;j jhjpau; fy;Yhhpfspy; epyTfpd;w mjpgh; gjtpf;fhd ntw;wplj;jpw;F jw;NghJ
Nritapy; cs;s tpN\l ju jhjpa cj;jpNahfj;jh;fsplk; (fy;tp) ,Ue;J tpz;zg;gk;
Nfhug;gLfpd;wJ.
01. jhjpau; fy;Yhhp
02. jhjpau; fy;Yhhp
03. jhjpau fy;Yhhp

-

fz;b
`k;ghe;Njhl;il
= [atu;jdGu

02.
tpz;zg;gjhhpfs;
fPNo
nfhLf;fg;gl;Ls;s
jifikfis
G+h;j;jp
nra;J ,Ug;gpd;> ,jw;fhf tpz;zg;gpf;f KbAk;. ghPl;rhu;j;jpfs; Neh;Kfg; ghPl;irapd; NghJ
ngw;Wf; nfhs;fpd;w Gs;spfspd; jpwikia mbg;gilahff; nfhz;L ,g;gjtpf;fhf epakdk;
toq;fg;gLk;. jpwikapd; mbg;gilapy; jhd; epakpf;fg;gLk; Nrit epiyaj;jpy; Nritf;F
r%fkspf;fhj tplj;J epakdk; ,uj;Jr; nra;ag;gLk;. mt;thNw jw;NghJ mjpgu; gjtp
tfpf;fpd;w cj;jpNahfj;ju;fSk; Nkw; Fwpg;gplg;gl;Ls;s jhjpau; fy;Yhup mjpgu; gjtpf;F
epakdk; ngw Ntz;Lnkdpd;> mt;Tj;jpNahfj;ju;fSk; ,jw;fika tpz;zg;gpf;f Ntz;Lk;.
mt;thW Nkw; Fwpg;gplg;gl;Ls;s ntw;wplq;fs; cs;s jhjpau; fy;Yhupf;F jifikahNdhu;
njupT
nra;J
epakpf;fg;gLkplj;J
mjpgu;
gjtpapy;
cs;s
cj;jpNahfj;ju;
njupT
nra;ag;gLkplj;J mj; jhjp fy;Yhup mjpgu; gjtpapd; ntw;wplk; ,e;Neu;Kfg; guPl;irapd;
ngWNgWfspd; mbg;gilapy; G+u;j;jp nra;ag;gLk;.
2.1

tpN\l ju jhjp cj;jpNahfj;jh; (fy;tp) cj;jpNahfj;juhf ,Uf;f Ntz;Lk;.

2.2

fpl;ba Kd;ida Ie;J tUlq;fspy; chpa midj;J rk;gs Vw;wq;fspidAk;
cioj;Jg; ngw;wpUj;jy; Ntz;Lk; vd;gJld;> njhlu;rr
; pahd kw;Wk; jpUg;jpfukhd
Nritf; fhyj;jpid G+h;j;jp nra;jpUj;jy; Ntz;Lk;.

2.3

mq;fPfupf;fg;gl;l nrayhw;Wif kjpg;gl
P ;L eilKiwfspd; gpufhuk; gjtpAau;T jpfjpf;F
Kd;djhf cs;s tUlfhyg;gFjpapy; jpUg;jpfukhd kl;lj;jpid tpl mjp $ba
nrayhw;Wifia fhl;bapUj;jy; Ntz;Lk;.
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03.

tpz;zg;gg; gj;jpuk; mDg;gg;gl Ntz;ba Kiw
3.1

,q;F
fPo;
Fwpg;gpl;Ls;s
khjphpf;F
mikthf
tpz;zg;gjhhpfspdhy;
jahhpf;fg;gl;l tpz;zg;gq;fspid 2016.09.02 Mk; jpfjp my;yJ mjw;F Kd;dh;
fpilf;ff; $bathW rk;ge;jg;gl;l jhjp fy;Yhhp mjpghplk; ifaspf;f
Ntz;Lk;.jhjp
fy;Yhhp
mjpgh;fSf;F
fpilf;Fk;
tpz;zg;gq;fspy;
nghUj;jkhd ,lq;fspy; jq;fSila rpghhprpid mspj;J rk;ge;jg;gl;l nghJ
itj;jparhiyfspd; gzpg;ghsh;fSf;F / Rfhjhu mikr;rpd; gzpg;ghsh;
(epUthfk;) 05 ,w;F 2016.09.07 Mk; jpfjpf;F my;yJ mjw;F Kd;dh; fpilf;ff;
$bathW Kd;itf;f Ntz;Lk;.

3.2

nghJ itj;jparhiy gzpg;ghsh;fs; / gzpg;ghsh; (epUthfk;) 05 %yk;
tpz;zg;gbtj;jpy; cs;s jfty;fs; tpz;zg;gjhhpapd; Ratpguf; NfhitAld;
xg;gl
P ;L ghh;j;J ,jpy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s tpguq;fs; cz;ikahdit vd
cWjpg;gLj;jg;gl Ntz;Lk;. ,t;twptpj;jypy; ,Wjp ge;jpapy; fhl;lg;gl;Ls;s
khjphp tpz;zg;gbtj;jpw;F mika tpz;zg;ggj;jpuk; jahhpf;fg;gl Ntz;Lk;.

3.3

tpz;zg;gq;fspd; ,Wjpapy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s mwpf;ifAld; G+uzg;gLj;jg;gl;l
tpz;zg;gk; Nghjdh itj;jparhiy / nghJ itj;jparhiy gzpg;ghsh;fspd;
/gzpg;ghsh; (epUthfk;)05 Clhf 2016.09.14 Mk; jpfjpf;F my;yJ mjw;F
Kd;dh; fpilf;ff; $bathW fPno nfhLf;fg;gl;Ls;s; Kfthpf;F gjpTj;
jghypd; %yk; mDg;gp itf;fg;gl Ntz;Lk;.
gzpg;ghsh; (epUthfk;) 01
Rfhjhu> Nghriz kw;Wk; RNjr itj;jpa mikr;R>
Rtrpwpgha>
tzf;fj;Jf;Fhpa gj;Njfk tpkytq;r Njuh; khtj;ij>
nfhOk;G -10.

3.4

04.

tpz;zg;g KbTj;jpfjpapd; gpd;dh; fpilf;ff; $ba tpz;zg;gq;fs; rk;ge;jkhf
fUj;jpw; nfhs;sg;gl khl;lhJ. fbj ciwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy;
'Rfhjhu> Nghriz kw;Wk; RNjr itj;jpa mikr;rpd; jhjpau; fy;Yhhp mjpgh;
gjtp" vd;W Fwpg;gplg;gl Ntz;Lk;.

njhpT nra;ag;gLk; Kiw
4.1

jifik cila tpz;zg;gbtq;fspilNa fl;likf;fg;gl;l Neh;Kfg;ghPl;ir
elhj;jg;gl;L> mjDlhf jifikAilNahh; njhpT nra;ag;gLth;.

4.2

,g;gjtpapy; ,izj;Jf; nfhs;tjd; nghUl;L tpz;zg;gk; Nfhug;gl;Ls;s
KbTj;jpfjpad;W Nkw;gb 02 Mk; ge;jpapy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s jifikfspis
G+h;j;jp nra;jpUe;jhy; kl;LNk ,g; gjtpf;F epakdk; nra;tJ njhlh;ghd
Neh;Kfg;ghPl;irf;F Njhw;Wtjw;fhd jifikfis nfhz;Ls;sjhff; fUjg;gLk;.

4.3

jifikfspid cWjpg;gLj;Jtjd; nghUl;L rhd;wpjo;fspd;
tpz;zg;gj;Jld; ,izj;J mDg;gp itf;f Ntz;Lk;.

gpujpfspid
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4.4

gpd;tUk; Gs;spj;jpl;lj;jpw;F
toq;fg;gLk;.

mika

Neh;Kfg;

1. tpN\l juj;jpd; Nrit %g;G
(xU tUlj;jpw;F 05 Gs;spfs; tPjk;)

ghPl;irapd;

NghJ

Gs;spfs;

(Gs;spfs; 50)

2. jhjp fy;Yhhp mjpgh; gjtpapd; mDgtj;jpw;fhf (Gs;spfs; 20)
(xU tUlj;jpw;F 05 Gs;spfs; tPjk;)
3. tpN\l jpwikapd; nghUl;L
(xU jpwikf;fhf 2.5 Gs;spfs; tPjk;)
I. Ntiyj;jpl;lk;

(Gs;spfs; 10)
(2.5 Gs;spfs;)

II. ntspaPLfspw;fhf

(2.5 Gs;spfs;)

III. tpN\l gapw;rp newpfSf;fhf

(2.5 Gs;spfs;)

IV. Fwpj;j Jiwrhh; Ma;Tfspw;fhf

(2.5 Gs;spfs;)

4. njhopy;rhh; jifikfs;
(Gs;spfs; 15)
( cau; jifikfSf;fhf khj;jpuk; Gs;spfs; toq;fg;gLk;)
Jiwrhu; bg;Nshkh fw;if newpf;F (Gs;spfs; 10)
(,jw;F Kd;du; gjtpAau;T njhlu;gpy; ftdj;jpy; nfhs;sg;gl;l
my;yJ Gs;sp toq;fg;gl;l bg;Nshkh rhd;wpjy;fSf;F Gs;spfs;
toq;fg;glkhl;lhJ)
II. jhjp gl;lg;gbg;gpw;fhf
(Gs;spfs; 15)
I.

5. Neh;Kfg; ghPl;irapd; nghUl;L

(Gs;spfs; 05)

05.
gjtp epue;jukhdJk;> Xa;T+jpaj;Jld; $baJk;>>tpjitfs;>
rk;gsj; jpl;lj;jpw;F gq;fspg;G gzk; nrYj;jg;gl Ntz;Lk;.

mehijfs;

cgfhur;

06.
gjtpf;fhf mur epUthf Rw;wwpf;if 03/2016 ,d; gpufhuk; kw;Wk; mikr;ruitr;
nrayhshpd; mkg 10/1798/415/101 kw;Wk; 2010.08.31 jpfjpapd; fbjj;jpd; %yk; njhptpj;Js;s>
2010.08.26 jpfjpapd; mikr;ruit jPh;khdj;jpw;F mika MT 08 2006
,d; 04 tJ rk;gs
gbepiyapd; njhlf;f rk;gs msTj;jpl;lj;jpw;F mikthd rk;gs gbepiy> mjpgh;fSf;fhd
nfhLg;gdT kw;Wk; fw;gpj;jYf;fhd nfhLg;gdT chpj;JilajhFk;.
07.
,r;Rw;wpf;ifapy; cs;slf;fg;gl;Ls;s rfy tplaq;fSk; jifik ngw;Ws;s midj;J
cj;jpNahfj;jh;fSf;Fk; mwptpf;f eltbf;if vLf;f Ntz;baJ rk;ge;jg;gl;l epWtd
gpujhdpapd; nghWg;ghFk;.
,t; th;j;jkhdp mwptpj;jypy; rpq;fsk;> jkpo; kw;Wk; Mq;fpy nkhop mwptpj;jy;fspy; Kuz;ghLfs;
fhzg;gbd; rpq;fs nkhop mwptpj;jNy mjpfhu G+h;tkhdjhFk;.

murhq;f Nrit Mizf;FOtpd; fl;lisfSf;F mikthf.

mDu [atpf;fpuk
nrayhsh;
Rfhjhu> Nghriz kw;Wk; RNjr itj;jpa mikr;R.
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khjphp tpz;zg;g gbtk;
jhjp fy;Yhhp mjpgh; gjtpf;F gjtp cah;j;Jtjd; nghUl;L Njh;njLj;jy; - 2016
l.

KjnyOj;Jf;fSld; ngah;: ……………………………………………………………
(njspthd vOj;Jf;fspy;)
ll. NtW ngah;fs; KOikahf : …………………………………………………………..

01.

02.

Kfthp :
I.
II.

mYtyf Kfthp : …………………………………………………………….
jdpg;gl;l Kfthp : …………………………………………………………….

03.

Njrpa milahs ml;il ,yf;fk; : ………………………………………………….

04.

njhiyNgrp ,yf;fk; :
I.
II.

05.

l.

jdpg;gl;l njhiyNgrp ,yf;fk; : ……………………………………………………
mYtyf njhiyNgrp ,yf;fk; : ……………………………………………………...
gpwe;j jpfjp : …………………………………………………………………………..

ll. 2016.09.02 jpfjp md;W taJ : tUlq;fs; ……
06.

khjq;fs; ……

ehl;fs; ........

l.

I k; ju jhjp cj;jpNahfj;ju; (fy;tp) Mf epakdk; ngw;w jpfjp : ………………

ll.

I k; ju jhjp cj;jpNahfj;ju; (fy;tp) Mf gl;lg;gpd; gbg;G jhjpau; gapw;rp ngw;w
FO ………… guPl;ir ,yf;fk; ……………………. jpwik ,yf;fk; …………..

lII.

tpN\l ju jhjp cj;jpNahfj;juhf (fy;tp) epakdk; ngw;w jpfjp : …………….

1V.

mr;Nrit ,il epWj;jg;gl;Ls;sjh ? ………………………………………………

V.

mg;gbahdhy; kPz;Lk; Nritapy; Nrh;j;Jf; nfhs;sg;gl;l jpfjp : ………………

Vl.

jhjp gapw;rp fy;Yhhp mjpguhf gjtp tfpj;J ,Ug;gpd;>
Nrit epiyak;

Nritf; fhyk;

07.

tpz;zg;gjhhp jw;NghJ Nrit GhpAk; epWtdk;: ……………………………………………..

08.

kfg;Ngw;W Kiw njhlh;ghd gapw;rp newpapid ngw;Wf; nfhz;Ls;sPuh? ………………...

09.

,yq;if kUj;Jt rigapy; gjpT nra;ag;gl;Ls;sPuh? ………………………………………

10.

jpUkzkhdtuh? jpUkzkhfhjtuh? …………………………………………………………

11.

rpj;jpaile;Js;s cah; ghPl;irAk; fy;tp fw;w nkhopAk; : …………………………….......

12.

murhq;fj;jpd; fPo; NtW Nrit Ghpe;jpUe;jhy; mJ gw;wpa tpguk; : ………………………
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nkhop njhlu;ghd Nju;r;rp

13.

01. rpq;fsk;
02. jkpo;
03. Mq;fpyk;
14.

fijj;jy;

thrpj;jy;

vOJjy;

tpidjpwikapd;ikapd;
fhuzkhf
ehd;
Xa;T
ngWtjw;fhd
eltbf;iffs;
Muk;gpf;fg;gltpy;iy vdTk;> ,jw;F vjpuhdJ my;yJ rhjfkhdJ vd vz;zf;$ba
xOf;fhw;W eltbf;if Nkw;nfhs;sg;gltpy;iy vd;Wk; njhptpj;Jf; nfhs;fpNwd;. ,q;F
vd;dhy; nfhLf;fg;gl;Ls;s jfty;fs; ahTk; cz;ikahdit vdTk; ehd; njhpT
nra;ag;gLtjw;F Kd;dh; jfty;fs; cz;ikaw;wit vd ep&gpf;fg;gl;lhy; ehd;
jifikaw;wth; vd;Wk;> ehd; njhpT nra;ag;gl;l gpd;dh; jfty;fs; cz;ikaw;wit
vd
ep&gpf;fg;gl;lhy;
vd;id
NritapypUe;J
gjtpapwf;fk;
nra;tjw;Fk;
fl;Lg;gl;Ls;Nsd; vd vdJ cld;ghl;bid njhptpf;fpd;Nwd;.
jpfjp: …………………

15.

………………………………………
tpz;zg;gjhhpapd; ifnahg;gk;

tpla Kfhikj;Jt cj;jpNahfj;jupdhy; Ratpguf; Nfhitf;F mikthf G+u;j;jp nra;a
Ntz;Lk;.
I.

cj;jpNahfj;ju; tpz;zg;g KbT jpfjpf;F fpl;ba 05 tUlj;jpw;Fs; rk;gs kw;w
tpLKiw ngw;Ws;shuh? …………………………………………………………….
Mk; vdpd;> me;jf; fhyg; gFjpiaAk; > mjw;fhd fhuzj;ijAk; Fwpg;gpLf.

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

II.

III.

IV.

a. kfg;Ngw;W tpLKiw ………………………………………………………………….
b. Vida rk;gskw;w tpLKiwfs; : ………………………………………………….
tpz;zg;g KbT jpfjpf;F fpl;ba 05 tUlj;jpw;Fs; cj;jpNahfj;jUf;F vjpuhf
xOf;fhw;W eltbf;iffs; Nkw;nfhs;sg;gl;Ls;shjh vd;gJ gw;wp :
…………………………………………………………………………………………...
fPo; Fwpg;gplg;gl;l tUlq;fspy; rk;gs Vw;wq;fis cioj;Jg;ngw;Ws;shuh?
(Mk;/,y;iy vd Fwpg;gplTk;)
2015 …………………….
2012 …………………..
2014 ……………………..
2011 …………………..
2013 …………………….
2010 …………………..
mq;fPfupf;fg;gl;l nraw;jpwd; tpjpKiwfSf;F mika fPo; Fwpg;gplg;gl;l
tUlq;fspy; nraw;jpwd; kl;lk; kpfTk; ed;W/ed;W/jpUg;jpfukhdJ/jpUg;jpapy;iy
vd Fwpg;gplTk;. (NkYk; cupa nraw;jpwd; mwpf;ifapd; gpujpfis ,izf;fTk;)
2015 …………………….

jpU/jpUkjp/nry;tp ………………………………………. Ratpgu Nfhitf;F mikthf
NkNy Fwpg;gplg;gl;l tpguq;fs; kw;Wk; tpz;zg;gj;jpy; 1 ,Ue;J 14 tiuapy;
toq;fg;gl;l rfy tpguq;fs; rupahdit vd rhd;WgLj;Jfpd;Nwd;.
………………………
jpfjp
16.

………………………………………
tpla Kfhikj;Jt cjtpahsupd; xg;gk;.

epWtd jiythpd; rpghhpR :
jpU/jpUkjp/nry;tp ………………………………………. Ratpgu Nfhitf;F mikthf
tpz;zg;gj;jpy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s jfty;fs; ahTk; cz;ikahditnad rpghhpR
nra;;J Kd;itf;fpNwd;.
……………………………
jpfjp

…………………………………………
epWtd jiythpd; ifnahg;gk;
kw;Wk; ,wg;gh; Kj;jpiu

385" mQcH noafoa.u jsu,jxYysus 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.

