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(11) -------------------------------------------------------------------- � Nfය` ෙරෝගා-ර 
bම ෙහේ-ෙකොට ෙගන තම _^q කාලXමාව අවස) කරන ෙලස ෙහෝ `�ඝ කරන 

ෙලස ඉsල=) එJ අභ!ාසලාLයා /N) (4) ------------------------------------------
-------------------- ෙවත ඉsj�පතය5 ඉF�ප* කර7 ලබ)ෙ) න� තමා 

ෙරෝගා-ර b Nfන බව සනාථ කර7 VWස (6) ----------------------------------------
-----------------------------------------------/N) අ7මත කර7 ලබන ෛවද! 

�ළධා�ය�ෙග) ලබාග*  සහ4කය5ද ඒ ඉsj�පතය සමඳ ඉF�ප* කල ,-ය. 

(12) තවර ක}ණ5 �සා ෙහෝ අභ!ාසලාLයාට එම _^q කාලය `�ඝ T(ම5 අ7මත 
කර7 ලැ�වෙහො5 එෙසේ `�ඝ කරන ලද කාලXමාව -ලF ඔ^ ෙ� .|0ෙ� 

දැ5ෙවන �යමය)ට අ7ව Fගටම _^qව ලබා ගත ,-ය. තවද එම `�ඝ කල 
කාලXමාව ද _^qවන කාලXමාෙ| ෙකොටස5 ෙලස �ල`ම ඇ-ල* කර 4�ණ5 

ෙසේ සලකා එම `�ඝ කල කාලXමාව ස�බ)ධෙය) ද ෙමම ./0ෙ� /r /ධාන 
ස�වපකාරෙය)ම අදාල ව7 ඇත. 

 ඉහත J ප�F එJ කාලය `�ඝ කර ගැdමට අවසර ෙදන ල\ෙ\ න� නැවත 

රාජකා( භාරගැdෙම) ප0 ෙම� �P) ද5වා ඇ4 අl}t ------------- ක 
තාලXමාවට අ4ෙ�ක වශෙය) තව* කාලXමාව5 -ල ආ>$වට ෙසේවය කල 

,-යැR �යම කර7 ලැ�වෙහො* එම අ4ෙ�ක කාලXමාව ගතවන -} එJය 
අභ!ාසලාLයා ආ>$වට ෙසේවය T(මට ෙමR) එකඟව7 ලැෙ�. 

(13) (අ) ඉF) එJඅභ!ාසලාLයා එම පාඨමාලාෙ| කාලය ගත b අවස) ව)නට 

ම*ෙත) (4)------------------------------------------------------------------------------
------ ෙ6 මතය ප�F ස-�දායක ෙනොවන ය� ය� ෙහේ�) �සා ස්වJය 

�ෂ!*වෙය) ඉsලා අස් lවෙහො* ෙහෝ තම ඉෙගdම හා _^qව අ*හැර  

 

 

 

 

 

 

(5)අ�වා�ය 

ෙසේවා කාලය 

 

 

 

 

 

 

 

(6)අධ!යනය 
ලබන රෙට� 

Nfන B 
ලංකා 

�ෙයෝ�තයා 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      දැ�වෙහො* ෙමම ./0ම යටෙ* ලැ ෙබන Nයjම ඵල පෙයෝජන ඔ^ට අ�=Oවා 
ෙසේ සලක7 ලැ ෙ�.එෙසේම ඔ^ ඉsලා අස ් O Fනය වන ෙත5 එJ �ෂ!*වය 

ස�බ)ධෙය) ආ>$ව සහ පදායක ඒජ)Nය /N) ඔ^ ෙව7ෙව) දරන ලද 
/යද� වල ස���ණ ආ>$වට ආප0 ෙගbමට ඔ^ යට* ව)ෙ)ය. තවද B 

ලංකාවට ආප0 එන ගමන සඳහා /r/ධාන සලසා ගැdම* ඒ ගමෙ) යාහ පත වග 
/යද� දැ(ම* ඔ^ /N)ම කළ ,- ව)ෙ)ය. 

  (ආ) ඉF) එJ අභ!ාසලාLයාට පදානය කරන ලද එJ අභ!ාස පහ0ක� ඔ^ෙ6 

වැඩ සහ / ෙහෝ හැN(ම ස-�දායත ෙනොbම ෙහේ-ෙව) පදායක ඒජ)Nය /N) 
අවලං� කර)නට ෙයtනෙහො* ෙහෝ ෙම� 8 (අ) (ඇ) (ඈ) ෙහෝ (ඉ) යන වග)4 
යටෙ* එJ අභ!ාසලාLයා ආප0 B ලංකාවට කැඳව7 ලැ�වෙහො* ෙහෝ B 

ලංකාවට ආප0 එන ෙලස �යම කර7 ලැ� /ට එJ අභ!ාසලාLයා B ලංකාවට 
ආප0 පැ=Wයෙහො* ෙහෝ තම අධ!යන හා අභ!ාස පාඨමාලාව අවස) O ප0 

නැතෙහො* �ය=ත කාලයට කP) එJ අධ!යන හා අභ!ාස පාඨමාලාව අවස) 
කල ප0 නැවත රාජකා( භාරගැdමට අෙපොෙහොස* lවෙහො* ෙහෝ ආ>$ව 

යටෙ* නැවත රාජකා( භාර ගැdෙම) ප0 ඉහත සඳහ) ප�F Nය රාජකා( 
භාරග* Fන Nට යට* V�ෙසR) අl}t (5)------------- 5 ව* ආ>$වට ෙසේවය 

T(මට අෙපොෙහොස* lවෙහො* ෙහෝ ඉහත සඳහ) ප�F Nය රාජකා� 
බාරගැdෙම) ප0 එJ අl}t ----------------ක කාලXමාව ගතව)නට පළ� ඔ^ 

ආ>$ව යටෙ* ලබා ඇ4 ප*bෙම) ඉsලා අස්lවෙහො* ෙහෝ එJ අl}t (5)-----
----  ක කාලXමාව ගතbමට ෙපර අකා�ය5ෂමතා �සා ෙනොෙහො* ෙවන* TNය� 
ෙහේ-ව5 �සා ඔ^ ෙසේවෙය) පහ කර7 ලැ�වෙහො* නැතෙහො* �රෙය) 

ඉව*කර7 ලැ�වෙහො*  ෙහෝ එJ අl}t --------------------------- ක කාල Xමාව 
ගත bමට ෙපර ඔ^ෙ6 වයස අl:60 එළ�මට ෙපර /ශාම ගැdමට මනාපය පකාශ 

කළෙහො* ෙහෝ ෙමම ./0ෙම� ෙවන* ය� ෙකො)ෙ\Nය5 Viපැ`මට ඔ^ 
අෙපොෙහොස* lවෙහො* ෙහෝ  එ/ට ෙමම �ෂ!*වය සඳහා එJ අභ!ාසලාLයා 

ෙව7ෙව) ආ>$ව සහ පදායක ඒජ)Nයට දැ(මට NtO /යද� එJ අභ!සලාLයා 
/N) ආ>$වට ආප0 ෙග/ය ,- ව)ෙ)ය. 

 

 

 

 

(14) එJ අභ!ාසලාLයා ස්වJය _^qව අවස) කර ෙහෝ �ය=ත කාලයට කP) _^qව 

නව*ව7 ලැබ ෙහෝ B ලංකාවට ආප0 පැ=W /ට ඉහත J අl}t (5)------------ ක 
කාලය5 -ල ඔ^ ෙසේවෙG �,5ත කරවා ගැdමට ආ>$ව බැM ඇ4 බව5 ෙම� සඳහ) 

TNවT) ව!ං.ක ෙවතැR ෙනොසැලTය ,- අතර එවැ)න5 අදහස ් ෙවතැR ෙ*}� 
ෙනොගත ,-ය. 

(15) ඉහත 12 ෙව� සහ 13 ෙව� වග)4 යටෙ* ආ>$වට අය/ය ,- Oද ෙග/ය ,- Oද 

�දs පමාණය Viබඳ .q� පකාශය5 යැR සැලෙක)නා Oද එJ (4)----------------------
----------------------------------- /N) ෙහෝ ඔ^ ෙව7වට ෙහෝ සහ4ක කරන ලදැR 

සැළෙක)නා lද ෙsඛනය5  Pයා අ*ස) කල බව ෙහෝ එ� අඩං� ක}q ෙහෝ එ� තබා 
ඇ4 අ*ස) ෙහෝ ඔ�_ T(ම සඳහා අ4ෙ�ක ෙහෝ ෙවන* සාධක ෙනොමැ4ව බැ� 
බැsමට Viගැෙනන සා5�ය5 වන බවට* ෙමR) ./ස ග7 ලැෙ�. 

(16)  ඉහත 8 වැ� 9 වැ� හා 13 වැ� වග)4 වල සඳහ) කවර ක}ණ5 Viබඳව lවද 
(4) --------------------------------------------------------------------------- /N) ෙහෝ ඔ^ 

ෙව7වට ෙහෝ අ*ස) කරන ලද සහ4කය5 එ� අඩං� ක}q ෙහෝ එ� තබා ඇ4 අ*ස) 
ෙහෝ ඔ�_ T(ම සඳහා අ4ෙ�ක ෙහෝ ෙවන* ෙවන5 සාධක ෙනොමැ4ව බැ� බැsමට 
Viගැෙනන සා5�ය5 වන බවට* ෙමR) ./ස ග7 ලැෙ�. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(17) ------------------------------------------------------ යන පාඨෙය) අදහස් කර)ෙ) (4)--
---------------------------------------------------------- තන-ර උ0ල)නාO ෙහෝ එම තන-ෙර� 

වැඩ බල)නාO ෙහෝ දැනට (4)------------------------------------------------------ /N) කර7 
ලබන කා�යය) එවකට ඉ� කර)නාO ෙහෝ �ළධා�යා ය. 

(18) “/යද�” යන පාඨයට _^q වන කාල Xමාව -ල අභ!ාසලාLයාට ෙගවන ලද වැ�� සහ 

`මනාද යාන පතවල /යදමද _^qව ලබ=) NfයF ය� /ෙශේෂ `මනාව5 ෙගවන ල\ෙ\ 
න= එම `මනාද ෛවද! /යද� ද එJ අභ!ාස පාඨමාලාව සඳහා ගාස්- අ*4කාර� හා 

ෙවන* `මනා වශෙය) අභ!ාසලාLයාට ෙහෝ ඔ^ ෙව7ෙව) ෙහෝ ය� �දල5 ෙගවන 
ල\ෙ\ න� ඒ �දs පමාණය)ද ඇ-ල*ෙ|. 

 �ට සා5� වශෙය) ෙ� Pය/sලට ස=බ)ධ වන එJ ෙදප5ෂය /N) ව�ෂ 20--- 5O --

--- මස ------ වැ�දා වන ෙමFන ෙකොළඹ` අ*ස) කරන ලF. 

B ලංකා පජාතා)Eක සමාජවා` ජනරජෙG ආ>$ව සඳහා සහ ෙව7ෙව) xයා කරන ---
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------- පහත සඳහ) සා5�ක}ව) ඉF�Vට` අ*ස) කල බවට 

      

------------------------- 
අභ!ාසලාLයාෙ6 අ*සන 

 

සා5�ක}ෙවෝ :- 

1. අ*සන :-------------------------------------------- 
නම :-------------------------------------------- 

PVනය :-------------------------- ------------------ 
 

2.  අ*සන:------------------------------------------- 
 නම :------------------------------------------- 

PVනය :------------------------------------------- 

එJ අභ!ාසලාLයා පහත සඳහ) සා5�ක}ව) ඉF�Vට` අ*ස) කල බවට  

       ------------------- 

        ෙදපා�තෙ�)- පධා�යාෙ6 අ*සන

 සා5�ක}ෙවෝ 

1. අ*සන :------------------------------------------------ 
නම :------------------------------------------------ 

PVනය :------------------------------------------------ 
 

2. අ*සන :------------------------------------------------ 
නම :------------------------------------------------ 

PVනය :------------------------------------------------ 

 

        


