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පළගත්වසභ්ගවකගර් ගලවසංකීර්ණ ව 
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පළගත්වආනග ම්වේකගමසගරිස ව 

ව ඹවපළගර 
 

 
වයඹ පළාත් ආදායම් දදපාර්තදම්න්තුදේ පළාත් ආදායම් ද ේවදේ II පන්තිදේ I දරේණිදේ 
බදු  නිලධාරීන්ත  ඳහා වන  කාර්යක්ෂමතා  කඩඉම්  විභාගය - 2023 

 
 

ව ඹවපළගත්වආනග ම්වේනපගර්රේම්න්තුේදවපළගත්වආනග ම්වේස වේේව IIවපන්තිේේව Iවේර ණියේේේවබදුවිවලධගරීන්තව

සඳහගවවයවකගර් ක්නමරගවකඩඉම්විභභ්ග  ව -ව2023 මාර්ු ම වකුරුණෑ ලවය  ේේදීවපවත්වනුවලබයවබවව

ේමයින්තවිවේදනය වක නුවවලැේේ. 
 

02.ව ව ව ඹව පළගත්ව ආනග ම්ව ේනපගර්රේම්න්තුේදව පළගත්ව ආනග ම්ව ේස වේේව IIව පන්තිේේව Iව ේර ණියේේේව බදුව

ිවලධගරීන්තටවේමමවකගර් ක්නමරගවකඩඉම්විභභ්ග  වසඳහගවඅ දුම්වකළ හැක. 
 

03. ේමමවිභභ්ග  වසඳහගවඅ දුම්වකිරීේම්වආනර්ශවඅ දුම්පත්ර වේමමවිවේදනය වඅවසගයේේදීවපළවක වඇිව

අර වේමහිව04වවයවේේනේේවඋපේනස වපරිදිවසකසගවසම්ූර්ණවකලවස වකී වඅ ැදුම්පත්ර වරමවේනපගර්රේම්න්තුව

ප්රධගිව ගවමිනන්තව2023.02.22වදියවේහෝවඑදියටවේප වදේකම් , වයඹ පළාත්  භා රාජ්ය ද ේවා දකාිෂෂන්ත  භාව 

, පළාත්  භා කාර්යාල  ංකීර්ණය , කුරුණෑගලවව යවලිපිය ටවලි ගවපදිංචිවරැපෑේලන්තවඑිභ වයුු .වවඅ දුම්පත්ව

ඉදිරිපත්වක යවලියුම්වකව ේේවවම්වපසවඉහලවේකලවේර්විභභ්ග ේේවයමවසඳහන්තවකලවයුු .වවඅ දුම්පත්වභ්ග ව

 ැනීේම්වඅවසගයවදියටවපසුවවලැේබයවඅ දුම්පත්වප්රික්ේන පවක නුවඇර. 
 

04.වවඅ දුම්පත්රව:-වඒව4වප්රමගණේේවකඩනගිය කවඅ දුම්පත්ර වරමගවිභියන්තවපිළිේ ලවක ව රවයුු .වවඅ දුම්පත්ර ව

 ුරුලි ය වක වපිළිේ ලවක  රවහැකිවවුවනවඑ විවවැ දිවවහගවපැහැදිලිවවඅ දුම්කරුේේවඅත්වඅකුේ න්තමව

පි ිභ වයුු . 
 

05.ව වවිභාග ගා ේු:-වපළමුව ටවේමමවිභභ්ග  ටවේපනීවියටිමටවකිියදුවිභභ්ග ව ගස ුවක්වේ ිභ වයුුවේයගේද.වව

එේස වවුවත්වඉන්තපසුවවග වවලදී,වඑක්විභන කටවවැඩිවේහෝවසම්ූර්ණවිභභ්ග  ටවේපනීවියටින්තේන්තවයම්වරු.ව500/-වක්නව

,වඑක්විභන කටවේපනීවියටින්තේන්තයම්වවරු.ව250/-ක්වනවිභභ්ග ව ගස ුවවශේ න්තවව ඹවපළගත්වසභ්ගේදවඅංකව2003-

02-13වන ණවආනග ම්වගිණුමටවබැ වවයවවපරිදිවකුරුණෑ ලවප්රගේීය  වේමකම්වකගර් ගල ටවේ වගවව.ප.ස.මු.ව02ව

අකෘිේ න්තවලබග ත්වරිියට්පරවරමවඅ දුම්පේරහිවිව ිෂරවස ථගයේේවඅලවගවඉදිරිපත්වකලවයුු .වවේමමවරිියට්පරව

හැ වේවයත්වආ රයවවලටවමුනමවේ වගවලබග ත්වරිියට්පත්ව,වමුනමවඇයවුම්වේහෝවමුීන ව ගස ුවේහෝවබග  නුව

ේයගලැේේ.වවේ වයවලනවිභභ්ග ව ගස ුවකිියමවේහ ුවක්වමරවආපසුවේයගේ වයවබවත්වවේවයත්වකිියමවිභභ්ග  ක්ව

සඳහගවමගරුවකිරීමටවඉඩවේයගේනයවබවත්වසැලකි වයුු . 
 

 

06. අයයයරගව ව :-ව අේේක්නකයින්තව ිභභ්ග ව ශගලගවව ුලදීව ේපනීව ියටියව සෑමව ිභන  ක්ව පගසගමව ිභභ්ග ව

ශගලගධිපිවසෑහීමකටවපත්වයවපරිදිවස වකී වඅයයයරගව වපේපු වකලවයුු .වවඒවසඳහගවපහරවනැක්ේවයවලි ිභලිව

අරරින්තවකුමක්වවුවත්වභ්ග  නුවලැේේ. 
 

(අ)ව පු ී ලයින්තවලි ගපදිංචිවකිරීේම්වේනපගර්රේම්න්තුේදවේකගමසගරිස විභියන්තවිවකුත්වක යවලනවජ්ගිකව

හැදුනුම්පරව 

(ආ) වලංගුවිභේීශව මන්තවබලපත්ර ව(පගස ේපෝට්වබලපත්ර ක්ව)ව 

වඉහරවසඳහන්තවවලි ිභමලක්වඉදිරිපත්වකලවේයගහැකිවඅ දුම්කරුවකුේේවඅේේක්නකත්ව විභභ්ග වශගලගධිපිේේව

අභිමර වපරිදිවඅවලංගුවකලවහැකි   



07.වවවිභාග ප්රදේශපත්රය :-වවිභභ්ග විවේදනයේේවසඳහන්තවසුදුසුකම්වඇිවඅ වපමණක්වඅ දුම්ක වඇරැයිව යව

පු ර්වවිව මය වමරවඅ දුම්පත්වභ්ග  න්තයගවඅවසගයවදියටවේහෝවඑදියටවේප විව ිෂරවිභභ්ග ව ගස ුවේ වගවඊටව

අනගලවලදුපරක්වසම විවවැ දිවවසම්පු ර්ණවක යවලනවඅ දුම්පරව වවඉදිරිපත්වක වඇිවිවලධගරින්තවේවරවිභභ්ග ව

කගලසටහන්තවපිටපරක්වසම වපවරේදශපරවරවිවකුත්වක යවගවඇර.වවඅ දුම්කරුවන්තවේවරවප්රේදශපත්රවිවකුත්වකළව

වහගමවඒවබවවසඳහන්තවක ිෂන්තවව ඹවපළගත්වසභ්ගව ගජ්යවේස වගවේකගිෂනන්තවසභ්ගේදව(වWWW.psc.nw.gov.lk ) 

ේවේවඅඩිභේේවිවේදනය ක්වපළක නුවඇර.විභභ්ග  වපැවැත්ීමටවිව ිෂරවදියටවදියව03කටවේප විභභ්ග ව

පවරේදශවපරවර වේයගලැබිණියේවයම්,වවහගමවව ඹවපළගත්වසභ්ගව ගජ්යවේස වගවේකගිෂනන්තවසභ්ගේදවේමකම්වේවරවපහරව

සඳහන්තවිභස ර වසහිරවවනැන්තිභ වයුු .විභභ්ග  ටවේපනීවියටියවිවලධගරින්තවිභියන්තවිභභ්ග වශගලගධිපිවේවරව

පවුන්තේේවඅත්සන්තවසහිකවක වග ත්වප්රේදශවපත්රවඉදිරිපත්වකළවයුු . 

(අ)වවවිභභ්ග ේේවයම: 

(ආ)වවඅ ැදුම්කරුව/වඅ දුම්කගරි ේේවසම්පු ර්ණවයම: 

(ඇ)වවජ්ගිකවහැදුනුම්පත්වවඅංක  

(ඈ)වවලිපිය : 

(ඉ)වවඉමුම්පරවර වආ රයවප්රධගිව ගවේවරවභ්ග වදුන්තවදිය : 

08. අනුමරවක යවලනවපවරේදශවපරවරවලැබුවපළමුවරගවටවිභභ්ග  ටවේපනීවියටීයවිවලධගරින්තටවිභභ්ග  ටවේපනීව

ියටීමටවහැකිවයවපරිදිවේනපගර්රේම්න්තුවපවරධගිව ගවිභියන්තව ගජ්කගරිවිවවගු වදි වයුු .වව 

08. අේේක්නක න්තවඅනගලවේස ව ටවඇුලත්ීමවසඳහගවවුවරමන්තවඅධයගපය වලැබුවභ්ගනගවමගධය වේහෝව ගජ්යව

භ්ගනගේවන්තවේහෝවකිිය ම්වඑක්වමගධය කින්තවපමණක්වපිළිුරුවසැපයි වයුු .වවඅ දුම්පේත්වසඳහන්තවභ්ගනගවමගධය ව

පසුවවේවයස වකිරීමටවඉඩේනනුවේයගලැේේ. 

09. පළමුවවයවකගර් ක්නමරගවකඩඉම්විභභ්ග  ටවිව ිෂරවිභන න්තවඑක්වඅවස ථගවකදිව වේහෝව ේවන්තවේවන්තව

අවස ථගවලදීවේපනීවියටි වහැක.වවඑේරකුදුවවුවත්වව සගමගර්ථ ක්වසඳහගවඑක්වඑක්විභන කටවවඅවමවවශේ න්තව40%ව

ක්විවලධගරි ගවිභියන්තවලබගව රවයුු . 

10. විභාග පරිපාටිය :- 

ේමමව පරීක්නණ ව පහරව සඳහන්තව ිභන  න්තව සම්බන්තධේ න්තව සැකේසයව ලිඛිරව ප්රශ යව පත්රව 04ව කින්තව

සමන්තිභරේද.වඒකවප්රශ යවපත්ර ක්වසඳහගවඋපරිමවලකුණුව100වකි.වසමත්ීමවසඳහගවඑක්වප්රශ යවපත්ර කින්තව

40%වකවඅවමවලකුණුවප්රමගණ ක්වලබගව රවයුු . 

අනුව
අංක 

ිභන   කගල  උපරිමව
ලකුණු 

1 සගමගයයවබදුවනැනීම පැ ව01ව1/2 100 

2 බදුවකගර් වපරිපගටි  පැ ව01ව1/2 100 

3 ේපගත්වරැබීම වවපැ ව02 100 

4 පරි ණකවපරීක්නණ  පැ ව01ව1/2 100 
 

 

 විෂය නිර්දේශය වි ේතර  හිතව ඇමුණුම 1 හි දැක්දේ. 
                      

 11.   ේමමවිභභ්ග විවේදනයේේවිභධිවිභධගයවසලසගවේයගමැිවකව වකරුණක්වපිළිබනවවුවනවඒවසම්බන්තධේ න්තව

ව ඹවපළගත්වසභ්ගව ගජ්යවේස වගවේකගිෂනන්තවසභ්ගවවිභමසගවව ඹවපළගත්ව රුවආණ්ඩු කග ුමගවිභියන්තව වතී ණ ව

ක නුවලැේේ. 

ව ඹවපළගත්වසභ්ගව ගජ්යවේස වගවේකගිෂනන්තවසභ්ගේදවිව ම වපරිදි. 

 
ඊ.එම්.පී.ඒකයග ක, 
ේමකම්, 
ව ඹවපළගත්වසභ්ගව ගජ්යවේස වගවේකගිෂනන්තවසභ්ගව .    

http://www.psc.nw.gov.lk/


 

    
 කගර් ගලී වපවරේ ෝජ්ය වසනහගවපමණියේ. 

ආනර්ශවඅ දුම්වපරවර  

වයඹ පළාත් ආදායම් දදපාර්තදම්න්තුදේ පළාත් ආදායම් ද ේවදේ II පන්තිදේ I දරේණිදේ 

බදු නිලධාරීන්ත   ඳහා වන  කාර්යක්ෂමතා  කඩඉම්  විභාගය - 2023 
 

 

01.1.1 මුලකුරුවසමඟවයමව(ියංහේලන්ත)ව:-වවවවව.....................................................................ව 

           වම ග/ිෂ /ේමයිභ  

1.2 මුලකුරුවසමඟවයමව(ඉංග්රීියේ න්ත) ව: -වවව ව..................................................................ව........        

වවවවවව 1.3වමුලකුරුවවලින්තවහැඳින්තේවයවයමව(ියංහේලන්ත)ව:- ................................................................ව..........  

වවවවවවවවවවවවව........................................................................................................................................ 

වවවවවව 1.4ව විදුත් රැපැමවලිපිය (E-mail)වවව ව:-  ……………………………………………………….... 

     ……………………………………………………………………………………………… 

  (දමම ලිපිනයට විභාග ප්රදේශ පත්රය දයාමු කරනු ලැදේ.) 

වවවවව1.5.වජ්ගිකවහැදුනුම්පත්වඅංක ව:-වව  

වවවවවව1.6වඋපන්තවදිය  :-  අවුරුීන      මගස වවවවවවවවවවවවවවවවවවව     දිය                            

 

02. ේස වගවස ථගය වහගවලිපිය ව:- 

2.1.කගර් ගලේේව/ේනපගර්රේම්න්තුේදව/ආ රයේේවයමව:-වව........................................................ 

…………………………………………………………………………………………… 

වවවවවව2.ව2වව ගජ්කගරිවලිපිය :-වවවවව..........................................................................................

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

වවවවව2.3වදු කරයවඅංක  :-   ගජ්කගරී  වවවව:වව......................................................................... 

        ේපෞී ලික ව: ව........................................................................ 

03.වනැයටවන යවරයු ව:- 

වවවවව3.1වරයු  :- ................................................................................................... ....  

වවවවව3.2වේර ණියේ ව:- ................................................................................................ ....... 

වවවවව3.3වඉහරවේර ණියේ ටවපත්වවුවදිය :-වව................................................................. 

 

04.වවපබවිභභ්ග  ටවඉදිරිපත්වවයවවභ්ගනගවමගධය ව:- 

 (ියංහලව -ව S ව,ේනමළ -ව T ව,ඉංග්රීිය -ව E ) 

 (අනගළවඅක්න  වේකගටුවවුලවලි න්තය) 

05.වවපබවිභභ්ග  ටවඉමුම්වක යවිභන  න්තව(ප්රශ යවපත්රේේවවයමවසඳහන්තවක න්තය.) 

I. වව............................................................................ 

II. වව............................................................................ 

 

06. වපබවේමමවිභභ්ග  ටවේපනීවියටින්තේන්තවප්රථමවවරගවටන?.................................ව. 

 6.1වව එේස වේයගවන්තේන්තවයම්විභභ්ග ව ගස ු වේ වගවලබග ත්ව(අලවගවඇි)වකුිභරගන්තියේේ, 

  කුිභරගන්තියවඅංක ව:-වව.................................................වව මුනලවව:-වව................වව 

 වවවවවදිය ව:-ව................................... 

  ිවකුත්වකලවප්රගේීය  වේමකම්වකගර් ගල ව:-වවව............................................වවවව 

            

        

 



 

 

 

 

07. වඅ දුම්කරුේේවසහික ව:- 

ඉහරවසඳහන්තවිභස ර විවවැ දිවබවත්ව,ඉහරව4ේේනේේවනක්වගවඇිවභ්ගනගවවමගධයේ න්තවිභභ්ග  ටවේපනීවියටීමටවමටව

හිිෂකම්වඇිවබවත්වප්රකගශවක ිෂ.ේමමවිභභ්ග  වසඳහගවපයවගවඇිවනීිවරීිවපිළිපැදීමටවනවඑකඟවවයවඅර වමගව

ව ඹවපළගත්වසභ්ගව ගජ්යවේස වේේවිවලධගරිිව කවබවනවසහිකවක ිෂ. 

(අනගළවේයගවයවවචයවකපගවහරින්තය) 

ව    වවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවව ..........................................................  

      අ දුම්කරුේේවඅත්සය 

දිය : .................       
 

08.  ේනපගර්රේම්න්තුවප්රධගිව ගේේවසහික  

I. ඉහරව ිභස ර ව සඳහන්තව ……………………........……………….............…….යැමැිව ේමමව

අේේක්නක ග/අේේක්ිකගවවේමමවේනපගර්රේම්න්තුේදවේස වේේවිවයුක්රවවියටියවව ඹවපළගත්වසභ්ගව

 ගජ්යවේස වේේවිවලධගරිේ කුව/විවලධගරිිව කවබවන, 

II. පහුව/වඇ වබදුිවලධගරීව................වවයවේර ණියේේේවිවලධගරිේ කුවබවන,වේමමවිභභ්ග  ටවේපනීවියටීමටව

සුදුසුකම්වසපු  ගවඇිවබවන, 

III. ේමමවිභභ්ග  ටවේපනීවියටින්තේන්තවපළමුවවරගවටවබවනව /වපළමුවවරගවටවේයගවයවබවන,ිව ිෂරවපරිදිව

ිභභ්ග ව ගස ුවේ වගවඇි/යැිවබවන,  

IV. අ දුම්ක වඇිවභ්ගනගවමගධයේ න්තවිභභ්ග  ටවේපනීවියටීමටවහිිෂකමවඇිවබවන, ව 

V. ඉහරවසප ගවඇිවේරග ුරුවිවවැ දිවබවන, 

වවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවසහිකවක ිෂ.  

  (අනගළවේයගවයවවචයවකපගවහරින්තය) 

වවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවව   

       වවව................................................... 

  වවවවවවවවවවවවවවවවවවවවව    ආ රයව/වේනපගර්රේම්න්තුවප්රධගිව ගේේ 

වවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවඅත්සයවහගවිවලවමුද්රගව 

පනිභවයගම  :………………………........................... 

ලිපිය ව :………………………………………...... 

දිය ව  :………………………………………...... 

 

 
 

 

 

කුිභරගන්තිය වේයග ැලේවයවේස වේමහිවඅලවන්තය. 



ඇමුණුම  I 

විෂය නිර්දේශය :- 

I.  ාමානය බදු දැීම:-ව(වකගල වපැ ව01ව½වකිවඋපරිමවලකුණුව100වයි) 

ඉරගව ස ළව අවස ථගව වලදීව පිරිවැටුම්ව බදුව බැඳි ගවව මුීන ව  ගස ු ව හගව පළගත්ව ආනග ම්ව

ේනපගර්රේම්න්තුවවිභියන්තවපරිපගලය වක නුවලබයවඅේයකුත්වබදුවහගව ගස ුවවලවබදුවබැදි ගවව

 ණන්තවබැලීමවහගවේකේ හිවඅවධග ණ වක ිෂන්තවසැකේසයවප්රශ යවපත්ර කි. 
 

II. බදු කාර්ය පරිපාටියව:- (වකගල වපැ ව01ව½වකි,වඋපරිමවලකුණුව100වයි) 

පිරිවැටුම්වබදුවමුීන ව ගස ුවසහවපළගත්වආනග ම්වේනපගර්රේම්න්තුේදවපරිපගලය වක නුවලබයව

අේයකුත්වබදුවසහව ගස ුවපරිපගලයේ හිලගවඅනු මය වක යවකගර් වපරිපගටිවපිළිබඳවප්රශ යව

පත්ර කි. 

III. දපාත් තැබීම :- (කගල වපැ ව02වවකි,වඋපරිමවලකුණුව100යි) 

පිරිවැටුම්වබීන,වමුීන ව ගස ුවහගවපළගත්වආනග ම්වේනපගර්රේම්න්තුවවිභියන්තවපරිපගලයේ හිලගව

අනු මය වක යවප්රධගයවකගර්වපරිපගටි වපිළිබඳවවහගවආ රයවසංග්රහේේවIවකගණ්ඩඩේේවIව–වVIIව

නක්වගවපරිච්ේේනවවලින්තවයුක්රවේද 
 

IV. පරිගණක පරීක්ෂණය :-ව(කගල වපැ ව01ව½වවකි,වඋපරිමවලකුණුව100යි) 
 

1. ේරග ුරුවරගක්නණ වපිළිබඳවමුලිකවසංකමප  
 

(අ)ව පරි ණකවමුලිකවවේකගටස වහගවඒවගේේවවැන ත්කම 

(ආ) නෘඩගං වහගවමෘදුකගං  

 පීධිවමෘදුකගං  

 භ්ගිභරවමෘදුකගං  

               දම් යටදත් බලාදපාදරෝු වන දැනුම හා කු ලතාවය  

  (අ) පරි ණක ක්වක්රමගනුූලලවවපයව ැන්තීමවහගව්රි ගිභ හිරවකිරීම. 

  (ආ) පරි ණකවරැටි කවපරි ණකවේ ගනුව ගශිවහගවපරි ණකවේ ගනුවපිහිටිවආකග   

  (ඇ) පරි ණකවේ ගනුව ගශිවඅළුින්තවඇිවකිරීම,වඑමවේ ගනුව ගශිවඅුින්තවේ ගනුවක්ව 

   ඇ ඹීම,වේ ගනුවකපගවනැමීම,වපිටපත්වකිරීම,වපිටපත්වකළවේ ගනුවේවයත්වේ ගනුව 

   ගශි කවඇුළුීම,වඑකීවේ ගනුව ගශි කින්තවරවත්වේ ගනුව ගශි කටවේ යව ගම,වවවවවවවවවව

  යමවේවයස වකිරීම,වේ ගනුව ගශි කවඅඩංගුවේ ගනුවසංඛ්යගවවේ ගනුවකවවවවවව  

  ිභශගලත්ව ,වේ ගනුවක්විභවෘරවකිරීමටවඅවශයවමෘදුරගං ,වඑ වආ ම්භ්වකළ 

   ේහගත්ව ගවත්කගලීයවදිය වපිළිබඳවේරග ුරුවේසග ගව ැනීම.  

2.  වදන්ත  ැකසුම :- 
 

(අ) මෘදුකගං විභවෘරවකිරීමවහගවඒවසඳහගවඇිවක්රමව,වයවවේ ගනුවක්වඇ ඹීමව,වපවියවේ ගනුවක්ව
ඇ ඹීමව,වේ ගනුවක්වසු ක්නගවකිරීමව(Save), ේ ගනුවක් හග මෘදුකගං  වසග නැමීම, ේ ගනු 
කිහිප ක් එක්ව  භ්ගිභර කිරීම 

(ආ) ේමනුවවර් වහගවඒවගවභ්ගිභර ,වසංවගනවේකගටු,වකර්ස  වචලය වවයවඅයුරු,වලි ිභමලවුලව
සංච ණ ව(Navigation) 

(ඇ) ලි ිභලිවසංස ක ණ ,වලි ිභමේමවේකගටස වේරෝ ගව ැනීම,වේකගටස වඇුමවකිරීම,වකපගවඉවත්ව
කිරීමව,වවේ ය ගම,වපිටුවඅංකවකිරීම 

(ඈ) පගඨවි ස වවඑේක්ලිවකිරීමව(Align),වඅකුරුවවර් ව(fonts) ,වහගවඒවගවේ ගනගේ යවවනන්තවසැකසීමව
(format)ව,වේේලිවඉඩරැබීමව(Intending)ව,වේේලිවඅර වප ර  ,වපගඨවපටන්තව න්තයගවරැන්තව
ේ දීමව(Tabවsetting),වපගඨවේකගටස වේසීමවහගවිභස ථගපය ,වඅක්න විභයයගස වහගවවයගක ණව
තීරුවේලසවපගඨව චය . 



(ඉ) පිටුවසැකසීම,වමුද්රණවමගයිම්වසැකසීම,වපිටුවකවය ර්නවහගවපගනස ථවරැබීමව(Header and Footer), 
මුද්රණ ූර්ව නර්ශක , මුද්රණ . 

(ඊ) වගුවඇුලත්වකිරීම,වේේලිවහිවතීරුවඇුමවකිරීම,වකපගවහැරීමව,වපිටපත්වකිරීම,වඇලීම,වේකගටුව
ේබදීමවහගවඑක්වකිරීමව(Splitting and Merging), සමීක ණ භ්ගිභර  

(උ) ේ ගනුවිව ිෂරවේ ගනුව ගශිේේවසු ක්නගවකිරීම,වයැවරවඑවගවේසග ගවිභවෘරවකිරීම,වේ ගනුව
යැවරවයම්වකිරීම,වේ ගනුවකපගවහැරීම. 

(ඌ) ේ ගනුවරැපැමවකටයුුවසඳහගවඑක්වකිරීමව(Mail Merging), රැපැම ේමබල සැකසීම, ලිපි 
කව  සැකසීම, ලිපි සැකසීම, ිවර්යග ක මිනන්ත ේරෝ ග ලිපි සැකසීම, ( Using queries with 
criteria for formatting letters) 

(එ) Micros භ්ගිභර  , Micros අුින්ත සැකසීම සටහන්ත කිරීම, Microsව්රි ගත්මකවකිරීම 

  3. පැුරුම්පත 

(අ) මෘදුකගං  විභවෘරවකිරීම,වඅළුත්වවැඩවේපගරක්ව(වWork book),විභවෘරවකිරීම,වවැඩපත්ව
(Worksheet)වහගවඒවගේේව මන්තවකිරීමව,වඒවගවයම්වකිරීමවහගවයැවරවයම්වකිරීමව,වකපගවහැරීම,ව
ේ ය ගම,වවවැඩවේපගත්වවසගවනැමීම 

(ආ) වැඩපරකටවනත්රවඇුලත්වකිරීම,වසමීක ණවඇුලත්වකිරීම,ව ණියේරම ව්රි ගකග කම්ව,ව
වැඩේපගත්වසු ක්නගවකිරීම 

(ඇ) අංකවසැකසීමව(Number formatting),වමුනමවවර් ව(Currency)ව,වසැකසීම,වප්රිශර,වදියවහගව
ේවලගව,වපගඨවඑේක්ලිවකිරීම,වඅකුරුවහැඩවහගවප්රමගණවේවයස වකිරීම,වවර්ණවහගවඅඳුරුවපැහැව
 ැන්තීම,වේකගමගවවේ දීම 

(ඈ) නත්රවපිටපත්වකිරීම,වේ ය ගම,වසමීක ණවපිටපත්වකිරීම,විව ේේක්නවහගවසගේේක්නවේ ගමුව
(Absolute and Relative references) 

(ඉ) තීරුවහගවඅඩිභව(Columns and vengers) , අඩිභ ේරෝ ග  ැනීම, තීරු පළල හග ේේලි උස 
ේවයස  කිරීම, සඟීම හග එළි කිරීම (Hiding and unhiding),වතීරුවහගවේේලිවඇුමවකිරීම,ව
කැපීම,වනත්රවවර් වඅනුවවේත්රීමව(Sort) 

(ඊ) ප්රස ථග වඅළුින්තවඇිවකිරීම,වප්රස ථග වවර් ,වසංස ක ණ ,වේ ය ගම,වමුද්රණ  

(උ) පිටුවය ර්නව(Header) හග පගනස ථ (Footer) ,වඑක්කිරීමවපිටුවේේනය ව(Insert Page Break) ,ව
මුද්රණවූර්වවනර්ශය ,වමුද්රණවමගයිම්වසැකසීම,වමුද්රණ 

(ඌ) මූලය වකගර්  න්තව(Financial Functioning),  ණියේරම  හග ත්රිේකෝණිෂිව(Trig), කගර්  න්ත 
පගඨ කගර්  න්ත (Look up References) 

(එ) Macro  
වවවවවවවවවවවවයව හග පවිය Macroවිභවෘරවකිරීම,වMacroවපටි රවකිරීම,ව්රි ගත්මකවකිරීම. 
 

   4. ඉදිරිපත් කිරීම හා රූප භාවිතය 

 
(අ) මෘදුකගං විභවෘරවකිරීම,වයවවඉදිරිපත්වකිරීමක්වසැකසීම,වේමනුවභ්ගිභරේ න්තවපවියවඉදිරිපත්ව

කිරීමක්විභවෘරවකිරීම,වSlides සැකසීම, අළුින්ත Slidesවඑක්වකිරීම,වඉදිරිපත්වකිරීම,වසු ක්නගව
කිරීම. 

(ආ) Slidesවපගඨවඇුමවකිරීමවහගවේවයස වකිරීම,වපගඨවකපගවඉවත්වකිරීම,වපගඨවපිටපත්වකිරීම,වපගඨව
ඇීම,වපගඨවේ ය ගම 

(ඇ) පගඨවවලටවිභේශ නවගුණේ න්තවeffects ඇුලත් කිරීම, පගඨ සැකසීම, Indent අු  වැඩි කිරීම, 
අක්න  ප්රමගණවහැඩ වේවයස වකිරීම 



(ඈ) Design ඉදිරිපත් කිරීමට ේ දීම, Slidesවකපගවඉවත්වකිරීම,වSlidesවපිටපත්වකිරීම,වSlidesව
සඳහගවවර්ණවසංේ ෝජ්යවේ දීම 

(ඉ) පින්තූ ව(Images) සකසග  ැනීම, පින්තූ  හග clip arts Slides වලට ඇුළත් කිරීම, clip artsව
ේකගටස වේකගටවයැවරවසැකසීම. 

(ඊ) Slides එකිේයකට මගරු කිරීම, Slides සජීිභක ණ ,  Slides master භ්ගිභර ව,වTemplatesව
භ්ගිභර  

   5 දත්ත පාදයන්ත (Data Bases) 

(අ) යවවිභමසුම්ව(Quarrries)වහගවපවියවිභමසුම්වභ්ගිභර ,විභවෘරවකිරීම,වයමවේවයස වකිරීම,ව
පිටපත්වකිරීම,වකපගවහැරීම,වසු ක්නගවකිරීම,විභමසුම්වසඳහගවවගුවභ්ගිභර ,ව ණය වකිරීම,ව
(SQL)විභමසුම්වභ්ගිභර  

(ආ) නත්රවවර් වේකගටවේත්රීමව(Sorting)වේප හන්තව(Filters)වභ්ගිභර ,වවගුවලවනත්රවේත්රීම 

(අ)වවව(ඇ)වවවගර්රගව(Reports)ව,වවගර්රගවසැලසුම්වකිරීමවහගවසැකසීම,විභවෘරවකිරීම,වපිටපත්ව
කිරීම,වසු ක්නගවකිරීම,වමුද්රණ වහගවමුද්රණවූර්වවනර්ශය ,වලිපියවේමබලවහගවඅේයකුත්වේමබලව
සැකසීමව,වවගර්රගවලවනත්රවවර් වේකගටවේත්රීම,වඑකුවව ණය වකිරීම 

   6 ඊ-දම්ේ භාවිතය  ඳහා මූලික අවශයතා 

(අ) ඊ-ේම්මවමෘදුකගං  විභවෘරවකිරීමව,වේමනුවභ්ිභර වIcons භ්ගිභර  

(ආ) ලැබුණුවඊ-ේම්මවිභවෘරවකිරීම,වමුද්රණ ,වලැබුණුවඇමණුමවසු ක්නගවකිරීම,වCurtsey copy හග 
Blind curtsey copy ේලස පිටපත් කිරීම, පණියේවුඩේේ අකුරු පසුබිම හැඩ  ැන්තීම, අක්න  
ිභයයගස පරීක්නගව 

(ඇ)  ැීමටවඅළුත්වඊ-ේම්මවපණියේවුඩ ක්වසැකසීම,වපණියේවුඩව ැීමවඇමුණුමක්නව ැීම 

(ඈ) ලැබුණුවපණියේවුඩ කටවපිළිුරුව ැීම,වඑ වකපගවහැරීම,වසු ක්නගවකිරීම,වපණියේවුඩ වේවයත්ව
අ කුටව ැීම 

(ඉ) ඊ-ේම්මවලිපිය,වලිපියවේපගත්වේලසවසු ක්නගවකිරීම,වලිපියවේපගත්වභ්ගිභරේ න්තවඊ-ේම්මව
පණියේවුඩවේ ගමුවවේ දීම 

    7 අන්තතර්ජ්ාලය 

(අ) අන්තරර්ජ්ගල වසඳහගවමූලිකවඅවශයරගව,වඅන්තරර්ජ්ගලවේස වගවසැපයුම්කරුවන්තව,වඅන්තරර්ජ්ගල ව
 නුවකුමක්නව?වඑහිවප්රේ ෝජ්යව,විවවස යවපිටුවව(Home Page) , අන්තරර්ජ්ගල පරි ණක භ්ගනග 
Domain Naming 

(ආ) World Wide Web  නුවකුමක්නව?වඅන්තරර්ජ්ගලවපිටුවHyper Links 

(ඇ) අන්තරර්ජ්ගල වුලව මන්තවකිරීම,වවWeb browsers “ browsing ේවේ අඩිභ  ේසීම, ේසවුම් 
 න්තත්රවවවවවවව (Search Engine) 

(ඈ) Favorites හගවbook marksවේලසවේේවඅඩිභවසලකුණුවේකගටවරබගව ැනීම,වනත්රවබග රවකිරීම,ව
ේවේවපිටුවසු ක්නගවකිරීම,වමුද්රණ වකිරීම. 

(ඉ) FTP, Telnet  

( ජ්ගිකවආධුිවකත්වවහගවකගර්ිෂකවපු හුණුවකිරීේම්වඅධිකගරි විභියන්තවපිරියමනුවලබයවපරි ණකවේමේහයුම්ව
බලපත්ර වලබගවඇිවිවලධගරින්තනවපරි ණකවේමේහයුම්වබලපත්ර ටවසමගයවේහෝවවඊටවඉහලවගුණගත්මකව
අ  ක්වඇි,වරෘියිකවඅධයගපයවේකගිෂනන්තවසභ්ගවවිභියන්තවපිළි නුවලැබුව(වaccredited ) ආ රයවවලින්තව
ිවකුත්වක යවලනවපරි ණකවආශ්රිරවප්රගේ ෝගිකවහගවයයග ගත්මකවනැනුමවපිළිබඳවසහිකවපත්රවලබගවඇිව
ිවලධගරින්තනවේමමවපරි ණකවපරීක්නණේ න්තවිවනහස වක නුවලැේේ.)ව 

 



 

 

 

 


