
මධයමපඳාත් පභාතේ පෘෂිකෘ්මමපේදඳත්මතේේන්තුේ පෘේෘරු III ේරේණියට භහපභ් වපනිෂඳ්තදනපහතප

ේභෞඛ්යපේදඳත්මතේේන්තුේ පෘේෘරු පිසභඳ්නන්භි පෘේෘරුපහතපඳශූපඋඳභථ්තයෘ III ේරේණියටපවවතප

ගනනීම -ප2018 

භධයභපඳළත් පාතජයපේස යේ පෘෂිර්භපේදඳතර්තේේන්තුේේපේරුප »»» ේර ණියටපසහපස් යපනිෂ්ඳතදනපහතප

ේසෞයපේදඳතර්තේේන්තුේේපේරුප,පදිස්ඳැන්සරිපේරුපහතපඳශපඋඳස්ථතයපප»»» ේර ණියටපඵයතපැනීේේපවියෘතප

සේමුපඳරීක්ෂණයපසහතපඳහතපසහන්පසුදුසුේපඇතිපභධයභපඳළතේ් පස්ීරාපඳදිචි පයයදුේරුයන්ේන්පයයදුේඳ් ප
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1.පේඳොදුපසුදුසුේ 

1.1.පයධයතඳනපසුදුසුේ 

යධයයනපේඳොදුපසහතිපඳ්රප සසතභතනයපේඳළ පවිබතේ ී පේදයාටපේනොයැි පයතාපණනී පයට් පපිරිේසයින්ප

විෂයයන්ප02ටපපසේභතනපසතභතර්ථපසහිතයපවිෂයන්ප06ක්පසභ් පවීපතිබීභ. 

 

1.2.පඳළපුරුද්ද 

යදතලප ක්ේෂ ්රයප පිිබඵප ඳලපුරුද්දක්ප තිබීභප යභතාප සුදුසුභක්ප ේලසප සැලේක්.ප සයදතලප ඳලපුරුද්දප ලඵත් ප

ආයතනේයන්,පලඵත් පසහතියක්පභගින්පසනතථපළපයුතුය  

 

1.3.පපුහුණුය 

තනතුාටපහිමිපක්ේෂ ්රයටපයදතලයපාජේ පියයතඳදිචි පආයතනයපඳතමභතලතයක්පහදතාතපතිබීභපහතප පසේඵන්ධේයන්ප

පුහුණුයක්පලඵතපතිබීභපයභතාපසුදුසුභක්පේලසපසැලේක්.පසයදතලපපුහුණුයපලඵත් පආයතනේයන්,පලඵත් පසහතියක්ප

භගින්පසනතථපළපයුතුය  

1.4.පේයන්  

 1.4.1.පයයදුේරුපශ්රිපලතචක පපුායැයෙේය වපවියපයුතුය. 

 1.4.2.පයයදුේරුපවිශිෂ්මපචරිතයක න්පයුක්තපවියපයුතුය. 

 1.4.3.පයයදුේඳ් පබතාපන්නතපයයසන්පදිනටපස2018.08.30 පපූර්යතසන්නපයසාප03පතලයපතුලපභධයභපඳළතතප

තුලපස්ීරාපඳදිචි රුේය වපවියපයුතුය.පසයයදුේරුේේපඳදිචි යපඡන්දපහිමිපනතභපේේණයපභගින්පේහෝපපප්රතේද්ශීයපේේේප

වියෙන්පයනුපය් සන්පානපලදපග්රතභපනිලධතරිපසහතියපභගින්පසනතථපළපයුතුය  

 1.4.4.ප සෑභප යයදුේරුේය වභපභධයභප ඳළතේ් ප ඕනෑභප ප්රේද්ශයප ේස යයපක රීභට් පතනතුේර්ප ාතජතරිප ඉටුප

ක රීභට් පප්රභතණය් පශතරීරිපහතපභතනයෙපේයෝයතතයේයන්පයුක්තපවියපයුතුය. 

 1.4.5පතනතුාටපඵයතපැනීභපසහතපයයශයපයෙයුමභපසුදුසුේපයයදුේඳ් පැදවිේේපයයසතනපදිනටපේහෝපටටපේඳාප

සෑභපආතායක න්භපසේපූර්ණපාපතිබියපයුතුය. 

1.5පයයස 

 1.5.1පයයදුේඳ් පබතාපන්නතපයයසතනපදිනටපයයසපයවුරුදුප18ටපේනොයඩුපසහපයවුරුදුප45ටපේනොයැි පවියපයුතුය. 

2.පයැටුප්පඳරිභතණය 

ාතජයපඳරිඳතලනපචක්රේේප03/2016පහිප PL 1 – 2016 පයනුයපේභභපතනතුරුපසහතපහිමිපභතයෙපයැටුප්පඳරිභතණයප

ඳහතපඳරිදිපේේ. 

රු.24250ප–ප10«250-10«270-10«300-12«330ප=පරු.ප36410/- 

(ඉහතපචක්රේේේ පඋඳේේණප»»පහිපසහන්පඳරිදිපඳ් වීභපක්රියත් භපයනපදිනපයෙටපඉදිරිපයැටුප්පේවීභපයෙදුපානුප

ලැේේ.         
1 



 

 
3.පඵයතපැනීේේපේොන්ේද්යෙ 
ේභභපතනතුාටපයදතළයපභධයභපඳළත් පරුපආ්ඩඩුතාතුභතපවියෙන්පයනුභතපාපඇතිපඵයතපැනීේේපහතපඋසස්පක රීේේප

ඳරිඳතටියපයනුයපඵයතපැනීේේපේොන්ේද්යෙපතීාණයපේේ. 

4.පඵයතපැනීේේපක්රභය 

යුහතප සේමුප ඳරීක්ෂණේ ී ප ඉහළභප ල වණුප ලඵත් ප යයදුේරුයන්ප යතුරින්ප ඳයතිනප පුාප්ඳතඩුප සචයතයප යනුයප

ඵයතපැනීේපයෙදුපානුපලැේේ. 

5.පතනතුේාහිපාතජතරිපස්යතබතයය 

5.1පේරුප-ෘෂිර්භපේදඳතර්තේේන්තුය 

තර්යතලේ ප යබයන්තාප හතප ඵතහිාප ඳවි්රතතප ටයුතුප හතප සනීඳතාක්ෂපටයුතුපනියෙප ඳරිදිප ඳය් යතේනප

යතභ,පේදඳතර්තේේන්තුයටපයය් පේොවිඳලයේපයලපයතපටයුතුපහතපයපඳතලනපටයුතුපයෙදුක රීභ,පතෘණබිේප

නඩ් තුය,ප ේස යේ ප නියුතුප තර්යතලප යලටප ලැේඵනප යෙයුමප ද්රයය,ප බත්ඩඩප ඳැටවීභප හතප ඵෑේේප ටයුතුප

යෙදුක රීභපහතපයයශයතතයයපයනුයපආයතනපප්රධතනියතපවියෙන්පඳයානුපලඵනපයෙයුමභපාතජතරිපඉටුක රීභ. 

5.2.පේරුප-පස් යපනිෂ්ඳතදනපහතපේසෞයපේදඳතර්තේේන්තුය 

තර්යතලේ ප යබයන්තාප හතප ඵතහිාප ඳවි්රතතප ටයුතුප හතප සනීඳතාක්ෂපටයුතුපනියෙප ඳරිදිප ඳය් යතේනප

යතභ,පේස යේ පනියුතුපතර්යතලපයලටපලැේඵනපයෙයුමපඵඩුපබතහිාතදිය,පඖෂධපඳැටවීභපහතපඵෑේේපටයුතුපයෙදුප

ක රීභපහතපයයශයතතයයපයනුයපආයතනපප්රධතනියතපවියෙන්පඳයානුපලඵනපයෙයුමභපාතජතරිපඉටුක රීභ.ප 

5.3.පදිස්ඳැන්සරිපේරුප-පස් යපනිෂ්ඳතදනපහතපේසෞයපේදඳතර්තේේන්තුය 

තර්යතලේ ප යබයන්තාප හතප ඵතහිාප ඳවි්රතතප ටයුතුප හතප සනීඳතාක්ෂපටයුතුපනියෙප ඳරිදිප ඳය් යතේනප

යතභ,පශලයපඋඳාණපහතපප්රතිතාපසදහතපබතවිතතපානපබත්ඩඩපවිෂබීජපහාණයපක රීභප ප ,පඳශ්චත් පභාණප

ඳරීක්ෂණප යලී ප ඳශුප වයදයප යායතටප සහයප වීභප හතප ප ස් යප භළප යෙරුරුප හතප යඳද්රයයප ඵැහැාප ක රීභ,ප

දිස්ඳැන්සරිේ පහතපක්ේෂ ්රේ පශලයර්භපයලී පහතපඳශුපවයදයපනිලධතරීන්පසතුන්ටපප්රතිතාපක රීේේී පසහයප

වීභපසසතුන්පහැයොවීභ,පඋඳාණපසුදතනේපක රීභ , ෘත්රිභපයෙචචනපඋඳාණ,පතර්යතලයටපලැේඵනපයපශුක්රප

යි පහතපදියාපN2 බතාපැනීභපහතපආාක්ෂතපක රීභපපහතපයයශයතතයයපයනුයපආයතනපප්රධතනියතපවියෙන්පඳයානුප

ලඵනපයෙයුමභපාතජතරිපඉටුක රීභ. 

5.4.පඳශපඋඳස්ථතයප-පස් යපනිෂ්ඳතදනපහතපේසෞයපේදඳතර්තේේන්තුය 

සතයනයපහතපශලයතතායපදිනඳතතපපිරියෙදුපක රීභ,පඵතහිාපහතපේන්යතයෙපේාෝගීපසතුන්ටපප්රතිතාපක රීේේී පහතප

ශලයර්භපයලී පඳශපවයදයපනිලධතරීන්ටපසහතයපවීභ සසතුන්පහැයොවීභ" සතුන්පපිිබේයළපක රීභ"උඳාණප

සුදතනේපක රීභ ,පප්රතිතා පසහතපනුපලඵනපයෙයුමභපඋඳාණ/පබත්ඩඩපවිෂබීජපහාණයපක රීභපහතපක්රියතතරිප

ත් යේ පඳය් යතපැනීභපහතපයයශයතතයයපයනුයපආයතනපප්රධතනියතපවියෙන්පඳයානුපලඵනපයෙයුමභපාතජතරිප

ඉටුක රීභ. 
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6.පයයදුේපක රීේේපක්රභය 

ේභභපනිේේදනයප යයසතනේ ප දක්යතපඇතිප යයදුේඳ්රයපනියැාදියප සේපූර්ණපේොටප 2018.08.30ප දිනටප ේහෝප ටට ේඳාප

ලැේඵනප ේස ප ේේෘේ ෘෂිකෘ්මමප හතප ේගොවිජනප භංව්මධනප අමතතයතංශය,අය අංෘප 10 0 ප ගනටේේ ප ේේරතේදණියප යනප

ියපිනයටපියයතඳදිචි ප තැඳෑේලන්ප ේහෝප ේනැවි් ප බතාප දියප යුතුය.ප යයදුේඳ් පලදප ඵයප දන්යනුප ේනොලැේේ.ප යයදුේඳතප

ඵහතලනපයාේ පයේඳසපඉහළපේළයේර්පයයදුේානපතනතුාපඇතුල් පළපයුතුය. නියමිතපදිනටපඳසුයපලැේඵනප

යයදුේඳ් පහතපයසේපූර්ණපයයදුේඳ් පක යෙදුපදැනුේපී භක න්පේතොායපප්රතික්ේෂ ඳපානුපලැේේ. තැඳෑේේී පයස්ථතනතයනප

යයදුේඳ් පසේඵන්ධේයන්පේභභපයභතතයතචශයපයපක යනුපේනොලැේේ. 

 

7.යයදුේඳ්රයපපිාවීභපසහතපේඳොදුපඋඳේදස් 

ේභභපනිේේදනයපයයසතනේ ප දක්යතපඇතිපආදර්ශපආෘතියටපයනුයපA 4ප ප්රභතණයපඩදතයෙයපේදඳන් තමපාතවිතතප

ෘරමින්පඑහිපඳළමුපපිටුේයහිපයචප1-5පදක්යතපරුණුදපයේනක්පපිටුයලපඉතිරිපේේදදපඇතුල් පයනපේස පයයදුේඳතපසසප්

ාපතපයුතුය.ප 

7.1පයයදුේඳ්රේ පයේප්ක්ෂයතේේපය් සනපාජේ පවිදුහලපවිදුහේඳතිපයාේය ව,පසතභදතනපවිනිශ්චයතායාේය ව,ප

දිේරුේපේොභසතරිස්යාේය වප,පනීතීඥයාේය වපේහෝපප්රයෙද්ධපේනොතතරිස්පයාේය වපේහෝපරු.240360/-ටපයැි පයතර්ෂිප

යැටුඳක්පලඵනපාජේ /ඳළත් පාතජයපේස යේ පස්ීරාපතනතුාක්පදානපනිලධතරිේය වපවියෙන්පනිලමුද්රතයපතඵතපසහතිපළප

යුතුය. 

7.2පයේපයයදුේරුේය වටපසුදුසුේපේනොභැතිපඵයපඳ් වීේපලැබීභටපේඳාපේහෝපඳ් වීේපලඵතපී ේභන්පඳසුපේහෝපඕනෑභප

යයස්ථතයපී පයනතයාණයපවුයේහෝ පයේප්ක්ෂ් යයපේහෝපඳ් වීභපයයලචගුපේේානුපඇත.පඑේස භපදැනපදැනභපසතයදයප

ේතොාතුරුපඉදිරිඳ් පාපඇතිපඵයපේහෝපනිායදයපේතොාතුරුපඕනෑමින්පයටඳ් පාපඇතිපඵයපේහෝපයනතයාණයපවුයේහෝ ප

ේස යේයන්පඳහපේේානුපඇත. 

7.3පාතජයපේස යේ පේහෝපඳළත් පාතජයපේස යේ පනියුතුපයයදුේරුයන්පතභපයයදුේඳ් පේදඳතර්තේේන්තුපප්රධතනියතප

භගින්පඉදිරිඳ් පලපයුතුය. 

8.ප ේභභපනිේේදනේ ප විධිවිධතනප සලසතප නැතිපක යෙයේපරුණක්ප ේයේතෝ ප  ප ැනප ඳැහැදිියපක රීභ/ප තීාණයපක රීභප

භධයභපඳළත් පෘෂිර්භපයභතතයතචශපේේේපසතුපේේ. 

 

2018.යේෝස්තුපභස 17       බි.එච්.එන්පජයවික්රභ 

භධයභපඳළත් පෘෂිර්භපයභතතයතචශය     ේේේ 

යචප1060ප,ැටේේ,පේප්ාතේදණිය     භධයභපඳළත් පෘෂිර්භපහතපේොවිජන  

         සචයර්ධනපයභතතයතචශය 
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ආද්මශය,අපඅයදුේඳත්රය 

මධයමපඳාත් පභාතේ පෘෂිකෘ්මමපේදඳත්මතේේන්තුේ පෘේෘරු III ේරේණියටපභහපමධයමපඳාත් පරතජයපේභේවේ පමධයමප

ඳාත් පභ් වපනිෂ්ඳතදනපහතපේභෞඛ්යපේදඳත්මතේේන්තුේ පෘේෘරු පිසභ්ඳනන්භි පෘේෘරුපහතපඳශූපඋඳභ්ථතයෘ III  

ේරේණියටපවවතපගනනීම -ප2018 

 

 

පපපපපපපපපපපපපතර්යතලපප්රේයෝජනයපසහත 

01.ප1.1පමුල වරුපසභපනභප:-................................................................................................................................ 
සඉචග්රියෙපැපිටේපය වේාන්  

 

1.2.පමුල වරුපසභපනභප:-............................................................................................................................... 
සයෙචහේලන්/ේදභේළන්  

1.3.පමුල වරුපයියන්පහැදින්ේයනපනේපසඉචග්රියෙපැපිටේපය වේාන් ප:-...................................................................පපපපපපපපපපපපපපපපපප
............................................................................................................................................................... 

1.4පමුල වරුපයියන්පහැදින්ේයනපනේපසයෙචහේලන්ප/පේදභේළන් ප:-................................................................... 
............................................................................................................................................................. 
 

 

02.ප ප2.1පස්ීරාපියපිනයපසයෙචහේලන්/ේදභේළන් ප:-..................................................................................................... 
 
 ප2.2.පදුාථනපයචයප:-................................................ 
 
 

03. 3.1පඋඳන්පදිනයප:-.............................................. 

 3.2පයයදුේඳ් පැදවීේේපයයසතනපදිනටපස2018.08.30 පයයසප:-පයවුප.............පභතස..............පදිනප.............. 

 පපප3.3පජතතිපහැදුනුේඳ් පයචයප  
 
 

04.පස්ත්රීප/පපුරුෂපබතයයප:-පපපපස්ත්රිපපප ප පුරුෂප 

 

05.පයයදුේරුේේපස්ීරාපඳදිචි යපපිිබඵපේතොාතුරු 

 

ඡන්දපහිමිපනතභපේේනයපයනුයප

ඳදිචි ය 
2015 2016 2017 2018.08.30ප

දක්යත 

භැතියාණපේොට්මතශය     

ඡන්දපප්රේද්ශය     

ඡන්දපේොට්මතශය     

ග්රතභපනිලධතරිපේොට්මතශපයචය     

ෘහපයචය     

නභටපඉදිරිේයන්පඇතිපපිිබේයළප

යචය 

    

 

 

 

 

 

 



06.පයධයතඳනපසුදුසුේප:-පය.ේඳො.සපසසත.ේඳළ පවිබතයපපිිබඵපවිස්තා 

 6.1පවිබතයටපේඳනීපයෙටිපයර්ෂයප:-ප.........................පපපපපපපපපපපපවිබතයටපේඳනීපයෙටිපයර්ෂයප:-ප........................... 

 6.2පවිබතපයචයප:-ප:.....................................පපපපපපපපපපපපපපපපපපපවිබතපයචයප:-................................... 

 6.3පප්රතිපලප:-පපපපඳළමුපයාපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපප්රතිපලප:-පපපපේදයනපයා 

විෂය භතමත්මථය 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

6'4 යතිේර්පයධයතඳනපසුදුසුේ(........................................................................................................... 

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

                                      

අයදුේෘරුේේපප්රෘතශය,අය 

 ේභභපයයදුේඳේ් පභතපවියෙන්පසඳයතපඇතිපේතොාතුරුපසතයපහතපනියැාදිපඵයපප්රතශපාපයෙටිමි.පේභහිපසහන්පරුණුප

ක යෙයක්පයසතයපේහෝපයැාදිපඵයපයනතයාණයපවුයේහෝ පභතපේස යයටපඵයතපැනීභටපනුසුදුස්ස වපයනපඵය් ,පඳ් වීභක්ප

ලැබීේභන්පඳසුප පඵයපයනතයාණයපවුයේහෝ පේස යේයන්පඳහක රීභටපයට් පයනපඵය් පභතපදනිමි. 

 

 

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

දිනය යයදුේරුේේපය් සන 

 

07.පයයදුේරුේේපය් සනපසහතිපක රීභ 

 ේභභප යයදුේඳතප ඉදිරිඳ් ප ානප ............................................................................................................භහතත/ප

මිය/ේභනවියපභභපේඳෞද්ියයපහදුනනපඵය් ,පඔහුප/පඇයප2018.08...........දිනපභතපඉදිරිපිටී පඔහුේේ/ඇයේේපය් සන්ප

තැබූපඵය් පසහතිපාමි. 

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

   පපසහතිපානපයයේේපය් සන 

සහතිපානපයයේේපසේපූර්ණපනභප:-........................................................ 

තනතුා :-........................................................ 

ියපිනය :-........................................................ 

නිලපමුද්රතය   පපපපපප:-........................................................ 

 

 

විෂය භතමත්මථය 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

රජේ පේභේවේ පනියුතුපඅයදුේෘරුවන්පභහතපඳමණි 

ආයතනපප්රධතනියතේේපසහතිය 

ේභභපඉේලුේඳ්රයපඉදිරිඳ් පාන.........................................................................භයත/මිය/ේභනවියප...................... 
යැනිප දිනප යෙටප ේභභප තර්යතලේ ප ේස යයප ානප ඵය් ,ප යයදුේඳ්රේ ප සහන්පාපඇතිප ේතොාතුරුප යෙයේලභප ේභභප

තර්යතලේ පඇතිපියපිපේේනපයනුයපනියැාදිපඵය් පේභයින්පසහතිපාමි. 
 
        ................................................................. 
         ආයතනපප්රධතනියතේේපය් සන 
දිනය :-.................................................. 
නභ :-.................................................. 
ඳදවිපනතභයපප:-........................................... 
නිලපමුද්රයපපපපපප:-........................................... 
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