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01.  ශැදින්වීම 

ශ්රී ලං ාවළ ස ලං වාලධනය ය ලං වාශළ ලං වහලයා ලං රැකියළ ලං ලයලවළයවින් ලං සුවිවල් ලං වළධනයය ලං භළරයක් ලං ඉටු ලං වරින. ලං

ආදළයම් ලං  ෙදී ලං යළ ම් ලං විමතළලය ලං අඩු වොට, ලං ඇති ලං  ෆති ලං  ලං පරතරය ලං යම්තළක් ලං දුරට ලං පියවීම වාශළ ලං වහලයා ලං

රැකියළ ලං ඉලශල් ලං  ස. ලං එ ම්ම ලංවාලධනය  ේ ලං  ලං භූ  ෝලීය ලං ල ය් ලං පලත් ළ ලං විමතළල ලං අඩු වොට ලං තුලිත ලං

ආධනථිව ලංලධනය යක් ලංඇති ලංකිරීමට ලංමාපළදමි් ලංදෂ ලං ේශීය ලංනිහපළද  ලංය ලංලධනය ය ලංවරින. ලං 

තලද ලංවහලයා ලංරැකියළ ලංවළයත් ලංවමඟ ලං ලංදියුණු ලංවී, ලංවි ේශීය ලං ලෂා පොෂ ලං ලත ලං ලංප්ර ස ලංවී ම් ලංවි ේ ලංවිනිමය ලං

ඉපයීමට ලං මා ලං විලර ලංවර ලං  නී. ලං එ ම්ම ලංආ ය ය ලංවාශළ ලංආ ේ  ලංනිපදවීම ලංතුළි් ලංආධනථිව ේ ලං වි ේ ලං

විනිමය ලංඉතිරි ලංවර ලං ෆනීමට ලංඅලවළ ලංවවින. ලං 

 ම් ලං අයුරි් ලං ආධනථිව ලං වාලධනය ය ලං වාශළ ලං   ො යකුත් ලං ආවළර ය් ලං දළයව ලං ල  ලං වහලයා ලං රැකියළ ලං

ලයලවළයවය් ලං දිරි ෆ්වීම ලං වාශළ ලං 2019 ලං සිට ලං ලළධනෂිවල ලං ක් ලං රැකියළ ලං ශරවර ලං  ත්මළල ලං යට ත් ලං ජළතිව ලං

මට්ටමි් ලංවම්මළ  ලංඋ ෂක් ලංපෆලෆත්වීමට ලං ලංඅප ලං දපළධනත ම්්තුල ලං ලංවටයුතු ලංවාවියළ ය ලංවර ලංඇත. ලං ලං 

02. ඇගයීම වෙශා ඉදිරිපත්වීමට වපුරාලිය යුතු සුදුසුකම්  
 

i. කිලි  ොච්චිය, ලං පො ෂෝ රුල, ලංපුත්තම, ලංමඩවපුල, ලං  මොණරළ , ලංමශනුලර, ලංව ල්, ලං

 ම්පශ ලං ශෝ ලංශම්ේ තොට ලංය  ලංදිවහත්රික්වයව ලංතම ලංවහලයා ලංරැකියළල ලංපලත්ලළ    ලංය  ලංඅ යකු ලං

විය ලංයුතුය. 

ii. පසුගිය ලං ලවර ලං 5ව ලං වළය ලං ඇතුත ලං (2014 ලං සිට ලං  ම් ලං දක්ලළ) ලං  ලං තම ලං වහලයා ලං රැකියළ ලං ලයළපළරය ලං

ආරම්භ ලංවෂ ලංඅ යකු ලංවිය ලංයුතුය. 

iii. මිනිවහෙ ලංශළ ලංරැකීරක්ළ ලං දපළධනත ම්්තුල ලංවිසි් ලංපලත්ලනු ලංෙ  ලංවහලයා ලංරැකියළ ලං පෂඹවී ම් ලං

ලෆඩවටශ , ලංතළක්ණිව ලංපුහුණු ලංලෆඩවටශ , උදයළ  ලංඅාවරණ ලංපුහුණු ලංපළඨමළළල ලංශළ ලංපටව 

 රෝපණ ලං පළදව වර ත් ලං මල් ලං ල ළ ලං ලයලවළයවත්ල ලං පුහුණුල ලං ය  ලං ලයලවළයවත්ල ලං වාලධනය  ලං

පුහුණු ලං ලෆඩවටශ් ලං ලලි් ලං අලම ලං ල ය් ලං එක් ලං ලෆඩවටශ වට ලං  ශෝ ලං වශභළගි ලං ව ලං අය ලං  ශෝ ලං

 දපළධනත ම්්තු ස ලංනියළරි් ේ ලංම  ප්වීම ලංයට ත් ලංවි ේ ලංවහලයා ලංරැකියළ ලංලයළපිතියවට ලං

වශභළගී ලංව ලංඅ යකු ලංවිය ලංයුතුය. 

iv. මුළු ලං වේලව ලංවාඛ්යළල ලං5 ලං ශෝ ලං ට ලංඅඩු ලංවිය ලංයුතුය. 
 

03. ක් රැකියා ශරවර වම්මාන තරගාලලිදේ අරතණු 

 වහලයා ලංරැකියළළභී් ලංදිරිමත් ලංකිරීම. 

 සුනිසි ලං රැකියළ ලං උත්පළද ය් ලං වාශළ ලං වහලයා ලං රැකියළ ලං ප්රජළල ලං  ම ශය ලං වීම ලං (Promotion of 

Decent ලංWork). 

 ශ්රම ලංෙවළය ලංතුෂ ලංරැකියළ ලංවියුක්තිය ලංඅලම ලංකිරීම ලංවාශළ ලංදළයව ලංවීම. 
 

 
 

04. වම්මාන ලර්ගීකරණය - දිව්ත්රික් මටමටමින් 
 

 දිවහත්රික් ලංක් ලංරැකියළ ලංශරවර ලංර් ලංවම්මළ ය ලං   

 දිවහත්රික් ලංක් ලංරැකියළ ලංශරවර ලංරිදී ලංවම්මළ ය    

 දිවහත්රික් ලංක් ලංරැකියළ ලංශරවර ලං ෝවඩ ලංවම්මළ ය  

අ ේක්ෂිත ලංඅලම ලංපරිවළධිත ලංමට්ටමට ලංලෆඩි ය් ලංකුණු ලංෙළ ් ළ ලංඅයදුම්වරුල් ලං ලංපමණක් ලං ලංවම්මළ  ලංවාශළ ලං

නිධන ේ ලං ව ධන. 
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05. ජයග්රාශකන්න්ශට ැදබන ප්රතිා  

i. සියළුම ලං ජයග්රශවින් ලං වාශළ ලං ලයළපළර ේ ලං ප්රලධනය  ලං වටයුතුලදී ලං වම්මළ ළභී් ලං ෙල, ලං

ප්රචාළරණය ලංකිරී ම් ලංඅලවහාළල ලංෆීම ලං(වම්මළ  ලංප්රදළ  ය් ලංපසුල) . 

ii. ප්රාම ලං වහාළ ය ලං ෙළ ලං  ් ් ලං වාශළ ලං වම්මළ  ලං ළාන ය ලං තම ලං ලිපි ලං ශීධනය්හි ලං වශ ලං ප්රචාළරණ ලං

දෆ්වීම් ලංලට ලං යොදළ ලං ෆනීමට ලංඅලවහාළල ලංෆීම ( ලංලවර ලං03ව ලංවළයක්) . 

iii. ආයත  ේ ලං මළ ල ලං වම්පත් ලං වාලධනය යට ලං අදළ ලං  ලං සියළු ලං  වේලළල්ලදී ලං  දපළධනත ම්්තු ස ලං

ප්රමුඛ්ත්ලය ලංෙළදීම. 

06. අයදුම්පත වම්පූර්ණ කිරීමට උපදෙව් 

i.  මම ලං අාය ලං වාශළ ලං තරඟවෂ ලං ශෆකිල් ් ලං  ම්පශ, ලං ව ල්, ලං මශනුලර, ලං  මොණරළ , ලං

 පො ෂෝ රුල, ලංශම්ේ තොට, ලංපුත්තම, ලංකිලි  ොච්චිය, ලංමඩවපුල ලංය  ලංදිවහත්රික්වයව ලංතම ලං

වහලයා ලංලයළපළර ලංපලත්ලළ    ලංය් ්ට ලංපමණි. 
 

ii. අයදුම්ප ත් ලංඇති ලංනිධනණළයව ලංවාශළ ලං  තොරතුරු, ලංවරුණු ලංවශ ලං වළයව ලං පෆශෆදිලිල ලං ඉදිරිපත් ලංවෂ ලං

යුතුය. 

iii.  ලං ලං ලං ලංඅලයතළලය ලංඅනුල ලංඅති ධනව ලං තොරතුරු ලංවෆපයීම ලංවාශළ ලංඇමුණුම් ලංභළවිතළ ලංවෂ ලංශෆකිය. 

iv.     ලෆඩි ලං විවහතර ලං වාශළ ලං ආව් ම ලං දිවහත්රික්  ලං ලං ප්රළ ේශීය ලං  ල්වම් ලං වළධනයළයට ලං අනුයුක්තල ලං  වේලය ලං

වර  ලංමිනිවහෙ ලංශළ ලංරැකීරක්ළ ලං දපළධනත ම්්තු ස ලංලිත්තීය ලංමළධන  ෝප ේ ලංනියළරී ලං /මළ ල ලං

වම්පත් ලංවාලධනය  ලංනියළරී ලං/වාලධනය  ලංනියළරී් ලංඅමත් . ලං ෆත ශොත් ලංපශත ලංවාශ් ලංමළධන  ලං

ඔවහ වේ ලං ලංමිනිවහෙ ලංශළ ලංරැකීරක්ළ ලං දපළධනත ම්්තු ල් ලං තොරතුරු ලංෙළ ත ලංශෆව.  
 

 ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලංඅයයක් ලංජ රළල් 

  මිනිවහෙ ලංශළ ලංරැකීරක්ළ ලං දපළධනත ම්්තුල 

  09 ලංල  ලංමශ, ලං වත්සිරිපළය ලං දල  ලංඅදියර, ලංෙත්තරමුල්. 

  දුරවා  ලං : ලං ලං0112187134 

  සෆක්වහ  : ලං ලං0112187133 

  විදුත් ලංතෆප : ලංlakrakiyaharasara@gmail.com 
 

07. අයදුම්පත්  ාරදීම 

 වම්පූධනණ ලං වර ද ලං අයදුම්පත් ලං ඟම ලං පිහිටි ලං දිවහත්රික් ලං  ල්වම් ලං වළධනයළ ේ ලං රැකියළ ලං  ක්්රය ලං

 ලත ලං 2019.09.15 ලං ට ලං  පර ලං    විත් ලං  ශෝ ලං ලියළපදිාචි ලං තෆප ් ලං භළරදිය ලං ශෆකිය. එ වේ ලං

  ොමෆති ලං ම්, ලංවම්පුධනණ ලංවර  ලංද ලංඅයදුම්පත්රය ලංඉශත ලංවිදුත් ලංතෆපෆල් ලංලිපි යට ලං ලං 

 ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං“  PDF  ” ආවිති ය් ලං ලං2019.09.15 ලංදි ට ලං පර ලං යොමු ලංව ලංශෆකිය. 
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 ඉශත ලංදි ට ලංපසුල ලංෆ ෙ  ලංඅයදුම්පත් ලංප්රතික් ේප ලංවරනු ලංෆ .. 
 

 අයදුම්පත ලං ෙශළ  ලංලියුම් ලංවලර ේ ලං ලම් ලං ප වහි ලං“ ක් රැකියා ශරවර 2019 ව්ලයං රැකියා 

ඇගයීම ” ලංයනු ල් ලංවාශ් ලංවෂ ලංයුතුය. ලං 
 

 

     08. ඇගයීම් මණ්ඩය 

 ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලංමිනිවහෙ ලංශළ ලංරැකීරක්ළ ලං දපළධනත ම්්තු ස ලංඅයයක් ලංජ රළල් ලංවිසි් ලංපත්වරනු ලංෙ  ලංඅධීක්ණ ලං

මණ්ඩයක් ලංමඟි් ලංඇ යීම් ලංවටයුතු ලංසිදුවරනු ලංෙින. 

 

09. ඇගයීදම් ක්රියාලලිය 

i.අදියර ලං ලං  ලං  ලං- ලං  ලංආයත  ලංමඟි් ලංනිසි ලංපරිදි ලංවම්පූධනණ ලංවර  ලංද ලංඅයදුම් ලංපත්රය ලංදිවහත්රික් ලංමට්ටමි් ලංඇ යීම් ලං

 වොට ලං දල  ලංලටය ලං(වහාළනීය ලංපරීක්ණය) ලංවාශළ ලං තෝරළ ලං ෆනීම. ලං 

ii.අදියර ලං ලං ලං ලං- ලං ලංවහාළනීය ලංපරීක්ණය ලංමගි් ලංඇ යීම ලංසිදු ලංකිරීම. ලං  

iii.අදියර ලං  ලං - ලං  ලංවහාළනීය ලංපරීක්ණ ය් ලංපසු ලංෙළදු් ලංකුණු ලංවමළ ෝචා ය ලංවර ලංක් ලංරැකියළ ලංශරවර ලං

වම්මළ  ලංවාශළ ලංනිධන ේ ලංකිරීම. 

 
 

10. වම්මානාභින් ප්රකායට පත්කිරීම 
 

ජයග්රශවින් ලං තෝරළ ලං ෆනීම ලංවම්ේය ය් ලංවිනිහචාය ලංමණ්ඩ ේ ලංඒවමතිව ලංතීරණය ලංඅලවළ  ලංතීරණය ලං

ල  ලංඅතර ලංජයග්රශණය ලංෙ  ලංලයලවළයවින් ලං ලත ලංමිනිවහෙ ලංශළ ලංරැකීරක්ළ ලං දපළධනත ම්්තු ස ලංඅයයක්ෂ ලං

ජ රළල් ලංවිසි් ලංලිඛිතල ලං දෆනුම් ලං දනු ලංෆ .. ලංවම්මළ  ලංවාශළ ලංනිධන ේශිත ලං ළමය් ලංඇතුත් ලංනි ලංප්රතිල ලං

 දපළධනත ම්්තු ලං ල. ලංඅඩවි ේද ලංප ලංවරනු ලංෆ .. ලංවම්මළ  ලංප්රදළ  ෝත්වලය ලංවම්වරු ලංශළ ලංලිත්තීය ලංවමිති ලං

වොතළ ලංඅමළතයළා ේ ලං රු ලංඅමළතයතුමළ ේ ලංප්රයළ ත්ල ය් ලං2019 ලං දවෆම්ෙධන ලංමව ලං වොෂඹදී ලංපෆලෆත් ස.  
 

11. ක් රැකියා ශරවර  2019 ඇගයීදම් මිනුම් ෙඬු වශ කුණු දීදම් ක්රමය 

 

 

නිර්ණායකයන් කුණු 

ලයලවළයවත්ලය කුණු ලං ලං ලං ලං300 

 වේලව ලංවාඛ්යළල කුණු ලං ලං ලං100 

අ විවරණය කුණු ලං ලං ලං200 

ආයතනිව ලංවාලධනය ය ලංශළ ලංප්රමිති ලංවශතිව කුණු ලං ලං ලං300 

 භෞතිව ලංපරිවරය කුණු ලං ලං ලං100 

එකතුල කුණු  1000 
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                              ක් රැකියා ශරවර - 2019 

      ව්ලයං රැකියා  ලයාපාර  ඇගයීම 
                                   මිනිව්බ ශා රැකීරක්ා දෙපාර්තදම්න්තුල 

 

 

1. ලයළපළර ේ ලං ලං ලං 

i.  ම    :-............................................................................................. 

ii. දුරවා  ලංඅාවය      :-............................................................................................ 

iii. ලිපි ය ලං   :-............................................................................................. 

iv. ඔෙ ේ ලංලයළපළරය ලංපිළිොල ලං වටි ලංශෆඳි්වීමක් ලංවර් . 

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

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

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

 ලං 

2. ලයළපළරය ලංඅයත්, 

i. දිවහත්රික්වය ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං   ලං ලං ලං ලං ලං:-............................................................................ 

ii. ප්රළ ේශීය ලං ල්වම් ලං වොට්ඨළය ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං:-............................................................................. 

iii. ග්රළම ලංනියළරී ලං වොට්ඨළය ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං:-....................................අාවය ලං:-........................... ලං ලං ලං ලං ලං ලං 

 

3. ආයතනිව ලංපිහිටීම, 

i. ආව් ම ලං  රය ලං :-............................................................................ 

ii. ආව් ම ලංප්රයළ  ලං  ර ේ ලංසිට ලංඇති ලංදුර:-............................................................................ 

 

4. ලංලයළපළර ලංඅිනතිවරු ේ, 

i.  ම ලං ලං ලං ලං ලං:-..................................................................... 

ii. ලිපි ය ලං:-..................................................................... 

5. ලං ලං ලංඔෙ ේ ලංලයළපළරය ලංලියළපදිාචි ලංවර ලංති .ද  ලං ලං ලංඔස    ලං ලං ලං ලං ලං ලං ෆත    
 

i.  ලංඔස ලං ම්, ලංලියළපදිාචි ලංවර ලංඇති ලංලධනය ලං:-................................ 

 

DME - 49 
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6. ඔෙ ලංමිනිවහෙ ලංශළ ලංරැකීරක්ළ ලං දපළධනත ම්්තු ස ලංපශත ලංවාශ් ලංලෆඩවටශ් ලංලට ලංවම්ේය ලංවී ලංති .ද   

   (√ ලංවකුණු ලං ලං යොද් ) ලං ලං 

i. ලයලවළයවත්ල ලංවාලධනය  ලංපුහුණු ලංලෆඩවටශ  ලං                        ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං   ලං   ඔස  ෆත  
 ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං( ලංලෆඩවටශ ට ලංවශභළගී ලංවීම ලං ලනු ල් ලංනිකුත්ව ලංවශතිව ේ 
 ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලංනළයළපිටපතක් ලංඇමිණිය ලංයුතුය) 
 

ii. වහලයා ලංරැකියළ ලං පෂඹවී ම් ලංලෆඩවටශ    ඔස  ෆත ලං ලං ලං ලං ලං                              
  

 
iii. තළක්ෂණිව ලංපුහුණු ලංලෆඩවටශ  ලං ලං                   ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං              ඔස     ෆත ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං 

 
iv. උදයළ  ලංඅාවරණ ලංපුහුණු ලංපළඨමළළල  ඔස        ෆත 

 ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං(ලෆඩවටශ ට ලංවශභළගී ලංවීම ලං ලනු ල් ලංනිකුත්ව ලංවශතිව ේ 
 ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලංනළයළපිටපතක් ලංඇමිණිය ලංයුතුය) 
 

v. ක්ෂුර ලං රෝපණ ලංපළදව වර ලං ත් ලංමල් ලංල ළ ලංලයලවළයවත්ල ලංපුහුණුල ඔස  ෆත 

vi.  ල ත් ලංලෆඩවටශ් 

 ලෆඩවටශ ් ලං ලං ම ලං :- ලං................................................................................ 

 ලෆඩවටශ් ලංපෆලෆත් ලංව ලංදි ය  ලං:- ............................................................................... 

 ලෆඩවටශ  ලංපෆලෆත් ලංව ලං ලංවහාළ ය  :- ............................................................................... 

7.  

i. ලයළපළර ලං යදවුම්, 

අනු අංකය විව්තරය ලටිනාකම රුපියත් 

1 ඉඩම් - පධනචාවහ ලං............  

2   ොඩ ෆගිලි ලං- ලංලධන  ලංඅඩි ලං ලං..............  

3 උපවරණ  

4 ය්ත්ර ලංසත්ර  

5 ලළශ   

6  ල ත්.................... ලං(වාශ් ලංවර් )  

මුළු ලංආ යෝජ ය  

 

ii. මුළු ලංමළසිව ලංආදළයම ලං:-………………………. 

iii. මුළු ලංමළසිව ලංවියදම   :-……………………..... 

iv. මුළු ලංමළසිව ලංළභය ලං:-………………………… 

 ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං 
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8. ලංප්රළේය  ලංවායුතිය 

 

විව්තරය රුපියත් 

අිනතිවරු ේ/ ලංඅිනතිවරුල් ේ ලං
දළයවත්ලය 

 

ෙෆාකු ලංණය ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං  

මුළු ලංආ යෝජ ය ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං  

 

9.  වේලව ලංවාඛ්යළල 

ලයළපළරයට ලංවම්ේය ලංවී ලංඇති ලං ලං වේලව ලංවාඛ්යළල  

EPF/ETF/ වමළජ ලංආරක්ෂණ ලං්රමයක් ලංවාශළ ලංදළයවත්ලය ලංසිදුවර ලංඇති ලං ලං ලං
 වේලව ලංවාඛ්යළල 

 

 

10. ඔෙ ේ ලංලයළපළර ේ ලංඅඛ්ණ්ඩ ලංපෆලෆත්ම ලංවාශළ ලංපශත ලංවාශ් ලංරියළ ලංමළධන  ලංලලි් ලංඅනු ම ය ලංවර ලංඇති ලංරියළ ලං
මළධන  ලං මො ලළද  

 

i. ඔෙ ේ ලංලයළපළරය ලංවර    ලංයළම ලංවාශළ ලංඅලය ලංතළක්ණිව ලංශෆකියළල ලංති .ද  ඔස ලං ලං ලං  ෆත ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං 

ii.  වේලළ ලංවහාළ  ේ ලංසිට ලංභළණ්ඩ ලංරැ    ලංයළමට ලංපශසුවම් ලංති .ද  ලං                            ඔස ලං  ෆත ලං  

iii. ඔෙ ේ ලංආයත යට ලංඅදළ ලංතර වළරී ලංආයත  ලං/ ලංපුේ ින් ලංශඳු ළ    ලංති .ද  ලං  ඔස ලං ලං ලං ලං ලං ලං  ෆත 

iv. ඔෙ ේ ලංභළණ්ඩ ලං/ ලං වේලළ ලංල ලංගුණත්ලය ලංආරක්ළ ලංකිරීමට ලංපියලර ලං    ලංති .ද  ලං ලං ලං ලං ඔස ලං ලං ලං ලං ලං ලං  ෆත 

v. ඔෙ ේ ලං නු දනුවරුල් ලංරාලළ ලංතෙළ ෆනීම ලංවාශළ ලංඔෙ ලංරියළමළධන  ලං    ලංති .ද  ලං ඔස ලං ලං ලං ලං ලං ලං  ෆත 

vi.  ල ලංපළරි භෝගිවින් ලංදි ළ ලං ෆනීම ලංවාශළ ලංරියළමළධන  ලං    ලංති .ද  ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ඔස  ෆත ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං 

 ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං  

 ලං11. ලංඔෙ ේ ලංලයළපළර ේ ලංඅ විය ලංසිදුවර  ලංෙ ලංප්ර ේය ලංශළ ලංපළරි භෝගිව ලංවාඛ්යළල ලං වොපමණ ලංද  

i. ග්රළ.නි. ලං වොට්ඨළය ලං  ලං ලං ලං ලං.............................. 

ii. ප්රළ. ල්. ලං වොට්ඨළය  ලං ලං ලං ලං.............................. 

iii. දිවහත්රික් ලංෙ ලං ලංප්ර ේය     ලං.............................. 

iv. දීප ලංලයළේත ලංමට්ටම  ලං ලං ලං ලං.............................. 

v. ජළතය්තර ලංල ය් ලං  ලං ලං ලං ලං………………….. 

 

 

 

 



8 
 

 

12. ලංඔෙ ේ, 

i. ලයළපළර ේ ලං නු දනු ලංවටශ් ලංවර් ් ලංද  ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං  ඔස      ලං ලං  ලං  ෆත ලං     

ii. භළණ්ඩ ලංශළ ලං වේලළ ලංවිකිණීම ලංවාශළ ලංරිසිට්පතක් ලංනිකුත් ලංවර් ් ලංද  ලං ලං ලං ලං  ඔස ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං   ලං ෆත 

iii. මි ලංදී ලං ෆනීම ලංවාශළ ලංඔෙ ලංරිසිට්පත් ලංභළවිතළ ලංවර් ්ද  ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලංඔස ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං  ෆත 

 

13. ලංලයළපළර ේ, 

i.  නු දනුවරුල් ලංවම්ේයල ලංණය ලංසීමළල් ලංප ලළ ලංති . ලංද  ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ඔස ලං ලං  ෆත 

ii. එදි  දළ ලංණය ලංපියලළ ලං ෆනීම ලංවාශළ ලංඔෙ ලංවිසි් ලංණය ලංෙළ ් ් ලංද  ඔස ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං  ෆත ලං 

 

 

14.  ලංඔෙ ේ ලංලයළපළර ේ ලංමළසිව ලංආදළය ම් ලං වොපමණ ලංප්රමළණයක් ලංඉතිරි ලංවර් ් ලංද  ලංය්  ලංප්රතිතයක් ලං
 ව ලංදක්ල් . 

       මළසිව ලංඉතිරි ලංකිරීම්   

                                     X 100  = ලං ලං ලං ලං.............................. 

        මළසිව ලංආදළයම                    

 

15. ලංවහලයා ලංරැකියළ ලංලයළපළරය ලංවාශළ ලංෆී ලංඇති ලංවම්මළ  ලංශළ ලං ලංවශතිව ලංවාශ් ලංවර් . 

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

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

16. ලංඔෙ ේ ලංලයළපළර ේ ලං භෞතිව ලංපරිවරය ලංවම්ේයල ලංපශත ලංවාශ් ලංවිවහතර ලං ශෝ ලං ට ලංඅනුෙේධිත ලංවිවහතර 

ඉදිරිපත් ලංවර් . 

i.  වේලවය් ේ ලං වෞඛ්ය ලංශළ ලංවමළජ ලංආරක්ණ ලං්රම සදය් 

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

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

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

ii. ලයළපළර ේ ලංඉදිරි ලංදියුණුල ලංශළ ලංවාලධනය ය ලංවාශළ ලං    ලංඇති ලංරියළමළධන   

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

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

iii. ලයළපළරය ලංවිසි් ලංසිදුවර ලංඇති ලං ල ලං වොයළ ලං ෆනීම් පිළිො 

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

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