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ලේෙපාර්තලේේන්තු ලේවේලා ංකය 

මිනින්ලේෙෝරු ලේෙපාර්තලේේන්තුල 

ලේකොෂඹ 05 
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සියලුම ංතිලේර්ක වර්ලේේයර් ජනරාඛලරුන්, 

සියලුම ලේජෙ න නිලේයෝජෙ වර්ලේේයර් ජනරාඛලරුන් /නිලේයෝජෙ වර්ලේේයර් ජනරාඛලරුන්/ 

ංධ්ෙක්ෂ මම.සසිස  - දියතාල) /  සියලුම පෂාත් වර්ලේේයර් ජනරාඛලරුන්, 

ංධ්ෙක්ෂ මමුෙඛ) / ්රධ්ාන ං්ෙන්තර ිගණකක, 

සියලුම ලේජෙ න මිනින්ලේෙෝරු ංධිකාරිලරුන්/මිනින්ලේෙෝරු ංධිකාරිලරුන්, 

ප් රධ්ාන කාර්මික ශා පරිපාන නිධ්ාරි, 

කාර්මික ශා පරිපාන නිධ්ාරින් ලේලතස 

 

කාර්මික ශා පරිපාන නිධාරි වදශා ලාර්ෂික  වථ්ාන මාරුවීම් - 2020 

ංකක 1589/30 ශා 2009ස02ස20 දින.ති ංති ිගලේේ ණ.වට් පත්රලේේ  පෂකර තති රාජෙ ලේවේලා ලේකොමින් 

ව්ාලේේ කාර්ය පටිපාටික රීති මකාණ්ඩ ංකක 1) හි XVII පරිච්ලේ  ෙලේේ  රාජෙ නිධ්ාරින්ලේේ ව ාාන මාරුීමේ 

වේබන්ධ් ිගධිිගධ්ානලටෙ , ව ාාන මාරු ්රතිපත්තියට ෙ,  බලේ  ංලධ්ානය ලේයොමු කරලනු .ලේ ස 

02ස ලේමම ලේෙපාර්තලේේන්තුලේේ ලේවේලය කරන කාර්මික ශා පරිපාන නිධ්ාරි වඳශා 2020 ලර්ය ලේලනුලේලන් 

ලාර්ෂික ව ාානමාරුීමේ ක්රියාත්මක රීරීම වෙශා ලේමහි වඳශන්  උපලේෙව  පරිදි ක්රියා කරන ලේව ෙන්ලා සිටිමිස 

ඉශත තනතුර වඳශා ව ාාන මාරුීමේ, ව ාාන මාරු කමිටුල මගින් සිදු කරන ංතර ඒ ංනුල ංයදුේපත් 

ඉදිරිපත් රීරීමට කටයුතු කරන ලේවෙ ෙන්ලා සිටිමිස 

ලාර්ෂික ව්ථාන මාරු ප්රතිපප්තතිප 

1.0 සවේලා ව්ථානයක වම්පූර්ණ ක යුතු කාසීමාල 

1ස1තම ලේවේලා ව ාානලේේ  ං ණ්ඩල ලවර 02 ක්ෂ ලේවේලය කරන ෙ කාර්මික ශා පරිපාන නිධ්ාරින් ලාර්ෂික 

ව ාාන මාරුීමේ වඳශා ංයදුේ රීරීමට සුදුසුකේ බයිස  

1ස2 රීසියේ ලේවේලා ව ාානයක ලවර 05 ක ලේවේලා කායක්ෂ වේපූර්ක කරන ෙ කාර්මික ශා පරිපාන 

නිධ්ාරින් ංනිලාර්යලේයන්ම ව ාාන මාරුීමේ ලට යටත් ලේේස ිගලේේ පරිපාන ලේශේතන් තති ංලව ාාලදී 

පමකක්ෂ ඉන් බ.ශ.රල කටයුතු කරනු තතස ජනප්රිය ලේනොලන ව ාානයක ව ල ෙ ලේමය ක්රියාත්මක කෂ යුතුයස  

1ස3 ජනප්රිය ලේවේලා ව ාානයක ලවර 05 ක ලේවේලා කායක්ෂ වේපූර්ක කරන ෙ නිධ්රයන් ංනිලාර්ලේයන්ම 

ව ාාන මාරුීමේ ලට යටත් ලේේස 

2.0 සවේලා ව්ථාන ලර්ගීකරණය 

ජනප්රිය ලේනොලන ලේවේලා ව ාාන ලනුලේේ  ංම ම ංයදුේපත් වක ොලක්ෂ .ලේබන වශ යේ කාර්මික ශා පරිපාන 

නිධ්ාරිලේයක්ෂ තමන් පදිකචි ව ාානලේේ  සිට රීලේෝමීටර 160ක්ෂ ලේශෝ ඊට ල.ඩිදුරකට යටත්ල ව ාාන මාරු  



 

රීරීමට සිදුලන ලේවේලා ව ාානයරීස ලේකලේවේලේලතත් එම ලේවේලා ව ාානල ලේෙපාර්තලේේන්තුල ිගසින් 

නීතොනුකල බාලේෙන මුෙ ්රතිා්,ලේලනත් ්රතිා් ශා ලර්රවාෙ .ලේ නේ එම ව ාානය ජනප්රිය 

ව ාානයක්ෂ යන්න තීරකය රීරීම ව ාාන මාරු කමිටුල මගින් කරනු .ලේ ස 

3.0 ක්රමසදදය වශ නසනුත්ත කරුු 

3ස1 ලේමම ව ාාන මාරු ක්රියාත්මක රීරීලේේදි ලේවේලා ංලෙතාලයට ්රමු තාලය බා ලේෙනු .ලේ ස 

3ස2 උක්ෂත 1ස1 ලේ ෙය යටතට ණ.ලේනන කාර්මික ශා පරිපාන නිධ්ාරිලේයකු ලේලනත් ව ාානයකට මාරුීමමට 

ඉඛා තති ිගලේටක එම ඉඛලීම ඉටු රීරීම වඳශා එහි 1ස2 ලේ ෙලේේ  ංලෙතා වුරරා තති එක්ෂ ලේවේලා 

ව ාානයක ලේශෝ ලේවේලා ව ාාන වමශයක්ෂ මඑක්ෂ පෂාතකට ංයත් සියලුම කාර්යාල) තු ල.ඩිම ලේවේලා 

කායක්ෂ වහිත කාර්මික ශා පරිපාන නිධ්ාරින් ඉන් ි ටතට මාරු කෂ ශ.රීයස 

3ස3 යේ ලේවේලා ව ාානයකට ව ාාන මාරු ීමමට ල.ඩි ඉඛලීේ ්රමාකයක්ෂ තතිිගට ඒ ංතුරින් ල.ඩිම ලේවේලා 

කායක්ෂ ලේශෝ ඉශත 1ස2 හි ංලෙතා වේපූර්ක කර තති කාර්මික ශා පරිපාන නිධ්ාරිලේයකු මංලේනකුත් 

ලේකොන්ලේේසි ලට යටත්ල) එම ලේවේලා ව ාානයට ව ාාන මාරු කරනු .ලේ ස 

3ස4 ජනප්රිය ලේනොලන ලේවේලා ව ාානයක ලේවේලය කෂ කාර්මික ශා පරිපාන නිධ්ාරිලේයකු යේ ලේවේලා 

ව ාානයකට මාරුීමමක්ෂ ඉඛා තති ිගට එම ඉඛලීම ඉටු රීරීමට එකී ව ාානලේේ , ඉශත 1ස2 හි ංලෙතා 

වේපූර්ක කෂ ල.ඩිම ලේවේලා කායක්ෂ වහිත කාර්මික ශා පරිපාන නිධ්ාරියා ඉන් ි ටතට මාරු කෂ 

ශ.රීයස 

3ස5 ජනප්රිය ලේවේලා ව ාානයන්ට ව ාාන මාරුීමේ බා දීලේේදි ලඩාත් ්රමු තාල ෙක්ෂලන්ලේන් ජනප්රිය ලේනොලන 

ලේවේලා ව ාානල ලේවේලය කෂ කාර්මික ශා පරිපාන නිධ්ාරින්ටයස ලේමල.නි ව ාාන මාරු ලදී ලේවේලා 

කාය ශා කාර්මික ශා පරිපාන නිධ්ාරින් ඉදිරිපත් කර තති ්රාලේයෝගික ණ.ට ත තත්ලයන්ෙ වෂකා බනු 

.ලේ ස 

3ස6 ජනප්රිය ලේවේලා ව ාාන ලට කරනු බන ව ාාන මාරු ඉඛලීමක්ෂ ඉටු රීරීලේේදි ව ාාන මාරු ලට 

ංනිලාර්යලේයන් යටත්ලන කාර්මික ශා පරිපාන නිධ්ාරින් ිගසින් කරනු බන ඉඛලීේෙ වකා බන 

නමුත් එහිදී ව ාාන මාරු ඉඛා සිටින කාර්මික ශා පරිපාන නිධ්ාරින්ලේේ ඉඛලීමට, ව ාාන මාරු ලට 

ංනිලාර්යලේයන් යටත් ිගය යුතු කාර්මික ශා පරිපාන නිධ්ාරින්ලේේ ඉඛලීේලට ලඩා ්රමු තාලය බා 

ලේෙනු .ලේ ස 

3ස7 සියලුම කාර්මික ශා පරිපාන නිධ්ාරින් ව ාාන මාරු ංයදුේපත් ංනිලාර්ලේයන්ම ඉදිරිපත් කයුතු 

ලේේසඑලේවේ ව ාාන මාරු ංයදුේපත් ඉදිරිපත් කර ලේනොම.ති නේ එම කාර්මික ශා පරිපාන නිධ්ාරින් ි ළිබඳල 

ව ාාන මාරු කමිටුල ිගසින් තීරකය කරනු බන ුරරප්පාම  පලතින ව ාානයකට ව ාානමාරු කරනු තතස 

3ස8 වෑම ිගටම කාර්මික ශා පරිපාන නිධ්ාරියාලේේ ඉඛලීම ංනුල තම කත්රයාලේේ ලේවේලා ව ාානය ංයත් 

්රලේේයට  වන්න ලේවේලා ව ාානයකට මාරුීමේ බා දීමට ශ.රී වෑම උත්වශයක්ෂම ෙ.රිය යුතු ංතර ජනප්රිය 

ලේනොලන ලේවේලා ව ාානයන්හි ලේවේලය වඳශා කාර්මික ශා පරිපාන නිධ්ාරින් ලේතෝරා ණ.නීලේේදි පාවඛ යන 

ෙරුලන් තති ිගලාශක කාර්මික ශා පරිපාන නිධ්ාරින්ට ලඩා ංිගලාශක කාර්මික ශා පරිපාන නිධ්ාරීන්  

 



 

ෙ පාවඛ යන ෙරුලන් ලේනොම.ති ිගලාශක කාර්මික ශා පරිපාන නිධ්ාරින් ෙ ශ.රී වෑම ංලව ාාලකදීම 

ලේතෝරා ණ.නීමට ්රමු තාලය බා ලේේස 

3ස9 පාවඛ යන ෙරුලන්,  බාධිත ෙරුලන්, දීර්ඝ කාලීන ංවනීප  මත එක්ෂත.න්ල සිටින කත්රයන් වශ 

කත්රයා ිගලේේණතල සිටින ංලව ාාලන්හි ල.නි ි ළිණත ශ.රී කරුු  තතිල තම ලේෙපාර්තලේේන්තු 

්රධ්ානියාලේේ නිර්ලේේයන් වහිතල ඉදිරිපත් කරන ඉඛලීේ ි ළිබඳ ව.රීඛට ලේණන මාරුීමේ වේබන්ධ්ල 

වෂකා බනු .ලේ ස 

3ස10ස ජනප්රිය ලේවේලා ව ාාන බාදීලේේදී පසුගිය  ලවර  10 ක ලේවේලය ක ව ාානෙ ව.රීඛට ණනු .ලේ ස 

3ස11ස වර්ලේේයර් ජනරාඛ  කාර්යාලේයහි තාක්ෂණික ංක ලේලතට ලේකලේරන ව ාාන මාරුීමේ  තාක්ෂණික 

ශ.රීයාල වශ/ලේශෝ සුදුසුකේ මත තීරකය කරනු තතස 

3ස12ස නිධ්ාරියකුට ලේශෝ බහුලේේ  පව ලේඛ වාමාජිකයකුට යේ ංතිිගලේේ ලේපෞේණිපක කරුකක්ෂ  පෙනේ 

කරලේණන රාජකාරි ංලෙතා ලට බාධ්ා ලේනොලන  කාරලේේ   වශනයක්ෂ බාදීම වඳශා ව ාාන මාරු ක 

ශ.කස  

3ස13ස ලයව 53 ඉක්ෂමවූ කාර්මික ශා පරිපාන නිධ්ාරින්ලේේ ලයව 55 දී ිගශ්රාම යන බලට තශව රු කරන 

කාර්මික ශා පරිපාන නිධ්ාරින් ලේලලේතොත් ම ංව රුදු 55 දී ිගශ්රාම ංලේප්ක්ෂෂිත කාර්මික ශා පරිපාන 

නිධ්ාරින් ිගධිමත් ිගශ්රාම ඉඛලීේ ිපි ය ලේේ වමඟ ඉදිරිපත් කෂ යුතුය ) බව න් දිව ත්රික්ෂකය තු ලේලනත් 

ලේවේලා ව ාානයකට මාරු කෂ ශ.රී ව ලෙ බව න්ලේේ ඉඛලීමක්ෂ ලේනොම.තිල දිව ත්රික්ෂකලේයන් ි ටතට මාරු 

ලේනොකෂ යුතුයස 

3ස14 ලාර්ෂික ව ාාන මාරු වඳශා කාය ණකනය කරනු බන ලේෙව.ේබර් 31 දිනට මඋො :2020 ලාර්ෂික 

ව ාාන මාරුීමේ වෙශා 2019ස12ස31 දිනට) ංව : 58 ඉක්ෂමවූ නිධ්රයන් බව න්ලේේ ඉඛලීමක්ෂ ලේනොලන කඛහි 

දිව ත්රික්ෂකය තු ව ලෙ මාරු ලේනොකෂ යුතුයස ජනප්රිය ලේවේලා ව ාානයන්හි ලේවේලය කරන ලේෙව.ේබර් 31 ලන 

දිනට ලයව ංව රුදු 59 ඉක්ෂමවූ කාර්මික ශා පරිපාන නිධ්ාරින් බව න්ලේේ ඉඛලීමක්ෂ ලේනොම.ති කඛහි 

ව ාාන මාරු ලේනොකෂ යුතුයස 

3ස15 ජනප්රිය ලේවේලා ව ාානල ලේවේලය කරන කාර්මික ශා පරිපාන නිධ්ාරින් ිගසින් න.ලත ජනප්රිය 

ව ාානයකට කරනු බන මාරු ඉඛලීේ වෂකා බනු බන්ලේන් එම ලේවේලා ව ාාන ලට ජනප්රිය ලේනොලන 

ලේවේලා ව ාානල ලේවේලය කෂ කාර්මික ශා පරිපාන නිධ්ාරීන් ිගසින් කරනු බන ඉඛලීේ වෂකා 

බ.ලීලේමන් පසුලයිස 

3ස16 සව ාාන මාරු ංයදුේපත්ල ල.රදි ලේතොරතුරු වපයන කාර්මික ශා පරිපාන නිධ්ාරීන් වේබන්ධ්ලේයන් 

ිගනයානුකල කටයුතු කරනු .ලේ ස 

3ස17ස  උවව ීමේ ලේශෝ පරිපාන ංලෙතා මත ලර්ය තුෂ දී සිදුකරන ංනුයුක්ෂත රීරීේ තාලකාලීක ංනුයුක්ෂත 

රීරීේ ලේව වකනු තතස එම ංනුයුක්ෂත රීරීේ ව ාාන මාරු මණ්ඩය ිගසින් න.ලත ංනුයුක්ෂත කරනු 

.ලේ ස තාලකාිපකල ංනුයුක්ෂත කරන ෙ කාසීමාල එම ලේවේලා ව ාානලේේ  ලේවේලා කාය ලේව ව ාාන මාරු 

ංලෙතා  වඳශා වකා බනු ලේනො.ලේ ස 

 3ස18ස  ඉඛලුේ කරනු බන පෂමු මනාප ව ාානයට ව ාාන මාරු ෙ ංලව ාාලන්හිදි පසුල සුශෙ ව ාාන මාරු 

වේබන්ධ්ලේයන් කරනු බන ඉඛලීේ වෂකා බනු ලේනො.ලේ ස  



 

 

4.0 සවේලා කාය ගණනය කිරීම 

4ස1 ලාර්ෂික ව ාාන මාරුීමේ ලදී  කා ණකනය කරනු බන්ලේන් ලේෙව.ේබර් 31 දිනටයසමඋො :2019 

ලාර්ෂික ව ාාන මාරුීමේ වෙශා 2018ස12ස31 දිනය) එලේශත් ම.තිලරකය නිවා ලේපොදුලේේ රජලේයන් සියලු 

නිධ්ාරීන්ට බපාන පරිදි මාරුීමේ කඛ ෙ.මීලේේ ංලව ාා ලදී එම කාය ණකන් ණනු ලේනො.ලේ ස 

4ස2 ලේවේලා කායන් ණකනය රීරීලේේදි ලේවේලලේේ   රේ්ක දිනය ලේව ව.ෂරීය යුත්ලේත් ලේවේලයට ලාර්තා 

කෂ ලර්ලේේ  ජනලාරි මව පෂමුලන දිනයයිස නමුත් නිධ්ාරියාලේේ පාන ිගයය ඉක්ෂමලා ගිය කරුකක්ෂ 

ලේශේතුලේලන් ලේවේලය ට ලාර්තා කෂ දිනය පසු දිනයක්ෂ ලේේ නේ ව ාාන මාරු කමිටුල ඒ ි ළිබඳල ව.රීඛ 

ලේයොමු කරයිස මතලෙ නිධ්ාරියාලේේ පාන ිගයය ඉක්ෂමලා ගිය ලේශේතුලක්ෂ මත ලේවේලලේේ  ලේනොසිටි කාය 

ව ාාන මාරු ලේවේලා කාය වඳශා ණකන් ණනු ලේනො.ලේ ස) 

4ස3 ජනප්රිය ය.යි ව.ෂලේකක ලේවේලා ව ාානයක ෙ.නට ලේවේලය කරන නිධ්ාරිනියකලේේ ලේවේලා ව ාානයක 

ලේවේලා කාය ණකනය රීරීලේේදි එම කාය තු බා ලේණන තති ්රසත නිලාම ,මල.ටුප් වහිත, ංඩ ල.ටුප් ශා 

ල.ටුප් රහිත) කාය ණකන් කරනු ලේනො.ලේ ස 

4ස4 වසජස කාර්යාය, ම.නුේ ශා සිතියේණත රීරීලේේ  යතනය,පෂාත් වර්ලේේයර් ජනරාඛ කාර්යා,දිව ත්රික්ෂ 

මිනින්ලේෙෝරු කාර්යා වඳශා ංනුයුක්ෂත කරන කාර්මික ශා පරිපාන නිධ්ාරි වක ොල ඇමුුම 01 න් 

ෙක්ෂලා තති ංතර ඒ ංනුල 2020 ලර්ලේේ  ව ාාන මාරුීමේ වඳශා ලේවේලා ංලෙතා ශා ුරරප්පාම  ණපනු තතස 

4ස5 ලේමහිදී ුරරප්පාම  ි රීමලේේදී ්රමු තා ංනුි ළිලේල පෂාත් වර්ලේේයර් ජනරාඛ කාර්යා, දිව ත්රික්ෂ 

මිනින්ලේෙෝරු කාර්යා, ම.නුේ ශා සිතියේණත රීරීලේේ  යතනය,  වර්ලේේයර් ජනරාඛ කාර්යාය ලේේස 

5.0. ලාර්ෂික ව්ථාන මාරු කමිටුල 

5ස1ස ලාර්ෂික ව ාාන මාරු කමිටුල වර්ලේේයර් ජනරාඛ ිගසින් පත්කරනු බන ංතර එහි වකයුතිය පශත පරිදි 

ලේේස 

I. ලේෙපාර්තලේේන්තුලේේ ලේවේලලේයහි නියුතු ලේජෙ න නිධ්ාරිලේයකු 

II. ලේෙපාර්තලේේන්තුලේේ පරිපානලේේ  නිලේයෝජිතලේයකු 

III. ලාර්ෂික ව ාාන මාරු කමිටුලේේ ිගය පායට ංයත් ලන නිධ්ාරි කණ්ඩායේලට ශා ලේවේලාලට ංයත් 

රජලේේ  නිධ්ාරීන්ලේණන් ංලම ලලේයන් 15% ක නිලේයෝජනයක්ෂ වහිත වෑම ලෘත්තිය වමිතියක්ෂ ිගසින් 

නේ ක නිලේයෝජිතලේයකු පත්ලේකලේරනු  තතස 

 

6.0  ලාර්ෂික ව්ථාන මාරු කමිටුසද විය පථයට ඇතුෂ්ත සනොලන කරුු 

i. ලේවේලා ව ාානලේේ  ලේලනවක්ෂ සිදු ලේනොලන පරිදි සිදු කරනු බන ං්ෙන්තර ංනුයුක්ෂත රීරීේස 

ii. ිගනය නිලේයෝණයක්ෂ මත ලේශෝ ිගනයානුක ක්රියාමාර්ණයක ංලෙතාලය මත ලේශෝකරනු බන ව ාාන 

මාරුස 

iii. ලේවේලා ංලෙතා මත කරනු බන ව ාාන මාරුස 

iv. නිධ්ාරිලේයකුලේේඉඛලීම මත කරනු බන සුශෙ ව ාාන මාරුස 

 





ඇ ම 01

පළා  කා යාලය ස්  කා යාලය කා ක හා ප පාලන ලධා සාඛ ාව

උ ර

යාපනය 01

ෙන 01

ල 01

ව යාව 01

ම නාරම 01

නැෙගන ර 01

ණාමලය 01

මඩකල ව 01

අ පාර 01

උ මැද

අ රාධ ර 01

ෙප ෙළ න ව 01

වයඹ 01

ණෑගල 01

තලම 01

මධ ම

මහ වර 01

මාතෙ 01

වරඑ ය 01

බස්නා ර 01

ෙක ළඹ 01

ග පහ 01

ක තර 01

සබරග ව

ර න ර 01

කෑග ල 01

ද ණ

ගා ල 01

මාතර 01

හ බ ෙත ට 01

ඌව

බ ල 01

ෙම ණරාගල 01

මැ  හා ය ගත ෙ  ආයතනය 01

ස ෙ ය  ජනරා  කා යාලය 08



ඇ ම 02
උපෙදස ්ප කාව

2020 ස්ථාන මා  අය ම සඳහා ෙදපා තෙ  ෙව  අඩ ෙ (www.survey.gov.lk) “Staff Access”

HuRIMs භා තා කර පහත සඳහ යවර අ ගමනය කර න.අය පෙත  ෙත ර  ඇ ල ෙ

ඉං  කැ ට  අ  පමණ  භා තා කර න.

යවර 01

HuRIMs ද ත ප ධ යට ඇ ම සඳහා

User Name : ෙදපා තෙ  ෙසවක අංකය

Password : ජා ක හැ ප  අංකය

යවර 02

i. ද  පස ඉහල ෙකළවෙ  ද වා ඇ “ Apply Transfer For 2020” ෙත රා ද ත ඇ ල ෙ

පහ කම ලබා ග න.

ii. ෙම  ස්ථාන මා  අය  ප යට අදාල HuRIMs ද ත ප ධ ෙ ෙබන ෙත ර  ඔබට ෙප

ෙකෙ . (*) ල  ද වා ඇ  ෙත ර වැර  ෙන ෙ  න  ඔබට වැර  ෙත ර  ඇ ල

ම ෙහ  අ ෙත ර  ඇ ල  කළ  න  ඔබට එම ෙත ර  ඇ ල  කළ හැ ය.

iii. ඊළඟ ව සඳහා “Next” Button එක ෙත ර න.

යවර 03

i. ප යව ෂ 09 ල ෙසවය කළ ස්ථාන ප ය වසෙ  ඔබ  ද ත ප ධ යට ඇ ල  කර ඇ

බැ 2019 වසෙ  ෙසවය කරන ස්ථානය ඇ ල  කළ ය.

ii. ඊළඟ වසඳහා“Next” Button එක ෙත ර න.

යවර 04

i. ස්ථාන මා  යාමට කැම ෙසවා ස්ථාන 03 ෙව  ෙත ර න.(ඉ  කරන ෙසවා සථ්ාන

ස් ක 03 කට අය ය .)

ii. පහත සඳහ  ෙත ර  ඔබ  ද ත ප ධ යට ඇ ල  කළ ය.

 ව තමාන ෙසවා ස්ථානෙ  ෙසවයට වා තා කළ නය

 ව තමාන නය

 ස්ථාන මා  ඉ මට ෙහ ව

 කල යාෙ යාව හා ෙසවය කරන ස් කය

iii. ඔබෙ  ෙත ර  ද ත ප ධ යට ෙය මට “Submit” Button එක ෙත රා ඒ බව තහ  කළ

ය.

iv. ඔබ  ෙප රමයට ඇ ල  කර ඇ  ද ත රෙ ස්වන අතර එය ඔබට ප ෂා කර ෙත ර

වැර  න “Finish” Button එක ෙත ර න. එෙස ෙන ව ෙ  න “Back” Button එක ෙත රා

අවශ  ෙත ර වැර  කර න.

v. “Finish” Button එක ෙ ෙම  ප  ඔබෙ  ස ණ කරන ලද ස්ථාන මා  ඉ  ප ය රෙ

ස්වන අතර ණය කර ගැ මට අදාල Web Browser  පව න ණ ල ණ (Print Option)

භා තා කළ හැ ය.

vi. ණය කරන ලද අය ප ය අදාල අ ෂණ ලධා ෙ ෙ ශ මත ( ල ාව ද ස තව)

ස ෙ ය  ජනරා  කා යාලෙ ෙදපා තෙ  ෙසවා අංශය ෙවත එ මට කට  කර න.

සැළ ය :-

වැර  එ  අය පත  පමණ  එ මට කට  කළ  අතර ඉ  කරන සථ්ාන සංෙශ ධනය කර

නැවත නැවත ෙය  කරන අය ප හා ඉ ස බ ධෙය  සළකා බල  ෙන ලැෙ .
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