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මධ�ම පළා� රාජ� ෙසවෙ� තා�ණ ෙසවෙ� ( ���/යා��ක/���/සැල !)  
තන$% සඳහා  බඳවා ගැ*ම - 2016 

 
මධ�ම පළා� රාජ� ෙසවෙ� තා�ණ ෙසවෙ�  (���/යා��ක/���/සැල !) III ෙ$%ය, '() 
ෙ$%ය යන තන+,වල 'ර-පා. /ර0ම සඳහා  මධ�ම පළාත +ළ ප3ං5  � ක!ල�   ස7් / ',ෂ 
ෙදපා:ශවෙය�ම අයැ�!ප� කැඳව= ලැෙ>. 

 

1. ෙප1�  � ක!: 
1.1. අයැ�!ක, A ලාංBක �ය C+ය. 

1.2. �Eෂ්ඨ චHතයB� CIත �ය C+ය. 

1.3. අවශ� �යK  � ක! ස!L:ණ කළ C+ බවට ෙමම අයැ�!ප� කැඳ0ෙ! OෙPදනෙ� සඳහ� 

කර= ලබන 3නට L:වාස�නෙය� Q වසර 03 ක කාලය +ළ මධ�ම පළාත +ළ ස්Sර 

ප3ං5ක,ෙවT �ය C+ය. (අයැ�!ක, ෙමම පළාෙ� වසර 03ට වඩා ස්Sර ප3ං5 අෙයT සමග 

�වාහ Q �ට කලWයාෙX ස්Sර ප3ං5ය සලකා බැෙ�.) 

1.4. අයැ�!ප� කැඳවන අවස� 3නට වයස අZ,� 18 ට  ෙන\අ.  සහ අZ,� 30 ට ෙන\වැ] �ය 

C+ය. ( දැනටම� මධ�ම පළා� රාජ� ෙසවෙ�  ස්Sර ෙසවෙ� OC+ Oලධා^�ට ෙමම උපHම 

වයස් `මාව බල පව�ව= ෙන\ලැෙ>.)  

1.5. සෑම අයැ�!ක,ෙවTම මධ�ම පළාත +ළ ඕනෑම dෙeශයක ෙසවය B^මට� තන+ෙ: 

රාජකාH ඉg B^මට� dමාණව� ශා^Hක හා මාන�ක ෙයhග�තාවයB� CIත �ය C+ය. 

1.6. ය! ආගkක Oකායක පැ�3වරයI දරන B�� තැනැ�ෙතTට ෙමම තන+,වලට ඉ�K! 

B^ම සදහා  � ක! ෙන\ලබl. 
 

2. අධ�ාපන  � ක! හා තා�ණ  � ක!: 
 

�යK අධ�ාපන  � ක! හා තා�%ක  � ක! 2017.05.15  3නට ස!':ණ කර noය C+ය. 
 

තන+ර 
 
 

�යp තන+, 
සඳහා අ.ෙප\.ස. 
(සා/ෙපළ) 
 � ක!  

එI එI තන+ර 
සඳහා අ.ෙප\.ස. 
(උ/ෙපළ)  � ක! 

තා�%ක  � ක! 

 
 
මධ�ම පළා� 
රාජ� ෙසවෙ� 
තා�ණ ෙසවෙ�  
(���/යා��ක/ 
���/සැල !) III 
ෙ$%ය   

 
�ංහල/ෙදමළ/ 
ඉංr� භාෂාව 
�ද�ාව, 
ග%තය, සහ 
තව� එI 
�ෂයයකට 
ස!මාන 
සාමා:ථයI 
සuතව   එකවර  
�ෂයය� 
හයB� (06) 
අධ�යන ෙප\� 
සහnක පW       
(සාමාන� ෙපළ)   
�භාගය සම�ව 
nvම.    

 
ෙ�Wයට අදාළ 
�ෂය� ෙදකI 
සuතව ගwතය/ 
තා�ණෙPදය �ෂය 
ධාරාවට අය� 
�ෂයය� +නB� 
(සාමාන� ෙප\� 
ප^Iෂණය හා ඉංx� 
හැර)  අධ�ාපන ෙප\� 
සහnක පW  (උසස ්
ෙපළ) �භාගය එකවර 
සම�0ම . 

 

*සැල5ය 6$7 -  
���/���/යා��ක/සැල !   තන+, 
සඳහා ඉ�K! B^ෙ!y  තන+රට අදාළ 
තා�ණ ]-ෙලhමාව ලබා noය C+l. 
 
1. ෙම\රgව �ශ්ව �ද�ාලෙ� ෙහh අ!පාර 
හා] ආයතනය ��� /Hනම= ලබන 
ජාnක තා�%ක ]-ෙලhමාව  (N.D.T.)  

ෙහh 
 

2. ජාnක ආ}Oක�ව සහ කා:kක '() 
B^ෙ! අ~කාHය(NAITA)  ��� /Hනම= 
ලබන ජාnක ඉං�ෙ�, �ද�ා ]-ෙලhමාව  

ෙහh 
 

3. අධ�ාපන හා  උසස්  අධ�ාපන  
අමා� යාංශය  ��� /Hනම=  ලබන  ජාnක  
උසස් ඉං�ෙ�,  ]-ෙලhමාව    

ෙහh 
 

4.  A ලංකා �වෘත �ශ්ව �ද�ාලය ��� 
/Hනම= ලබන තාIෂ%ක ]-ෙලhමාව  

ෙහh 
 

5. A ලංකා ඉං�ෙ�, ආයතනය ���     
පව�ව= ලබන ඉං�ෙ�, �භාගෙ� 
පළ�වන ෙක\ටස සා:ථකව ස!':ණ B^ම. 
                                ෙහh 
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�Bයා ෙ�Wයට අදාළව ජාnක වෘ��ය 
Tසලතා  (NVQ) 6  ම�ටෙ!  � ක! 
ස!L:ණ කර nvම 
                               ෙහh 
6. උසස් අධ�ාපන අමාත�ාංශය හා  ඉහත 
සඳහ� තා�ණ සහnක OT� කරන 
ආයතනව�� �මසා  අදහස්  ලබා ගැ�ෙම� 
අන+,ව  ඉහත සඳහ� තා�%ක 
 � ක!වලට  �යp අn� සමාන  යැl  
තෘnlක හා වෘ��ය අධ�ාපන ෙක\kෂ� 
සභාව ��� /�ග= ලබන  ෙවන� 
තා�%ක  � ක!  ලබා nvම. 
 

 
මධ�ම පළා� 
රාජ� ෙසවෙ�  
තා�ණ ෙසවෙ� 
(���/යා��ක/ 
���/සැල !) 
'() ෙ$%ය           
(එI වසරක 
'() කාලයI 
සuත)  

 
�ංහල/ෙදමළ/ 
ඉංr� භාෂාව 
�ද�ාව, 
ග%තය, සහ 
තව� එI 
�ෂයයකට 
ස!මාන 
සාමා:ථයI 
සuතව   එකවර  
�ෂයය� 
හයB� (06) 
අධ�යන ෙප\� 
සහnක පW       
(සාමාන� ෙපළ)   
�භාගය සම�ව 
nvම.    

 
ෙ�Wයට අදාළ 
�ෂය� ෙදකI 
සuතව ගwතය/  
තා�ණෙPදය �ෂය 
ධාරාවට අය� 
�ෂයය� +නB� 
(සාමාන� ෙප\� 
ප^Iෂණය හා ඉංx� 
හැර) අධ�ාපන ෙප\� 
සහnක පW  (උසස ්
ෙපළ) �භාගය එකවර 
සම�0ම.  

 
1. තෘnlක හා වෘ��ය අධ�ාපන 
ෙක\kෂ� සභාව ��� /�ග� කා:kක 
�ද�ාලයක  තන+රට අදාළ ෙ�Wයක  
පාඨමාලාවI සා:ථකව හදාරා  ජාnක 
තා�ණ සහnකය( NCT )  ලබා nvම.  
(උදා;-  ජාnක තා�ණ සහnකය ���/ 
���/ යා��ක ) 
 
                     ෙහh 
 
2. තෘnlක හා වෘ��ය අධ�ාපන 
ෙක\kෂ� සභාව ��� /�ග� කා:kක 
�ද�ාලයක සැල ! E�පය /�බඳ එI 
අZ,�  L:ණකා�න '() පාඨමාලාවI 
සා:ථකව ස!L:ණ කර අදාළ සහnකය  
ලබා nvම.   
                        ෙහh 
 
3. තෘnlක හා වෘ��ය අධ�ාපන 
ෙක\kෂ� සභාව ��� /�ග� කා:kක 
�ද�ාලයක තන+රට අදාළ ෙ�Wයක 
ක:මා�ත තා�%කය� සඳහා Q ජාnක 
තා�ණ පාඨමාලාව සා:ථකව ස!L:ණ කර 
අදාළ සහnකය   ලබා nvම.  
  
                        ෙහh 
 
4. උසස් අධ�ාපන අමාත�ාංශය හා  
ඉහත සඳහ� තා�ණ සහnක OTත කරන 
ආයතනව�� �මසා  අදහස්  ලබා ගැ�ෙම� 
අන+,ව  ඉහත සඳහ� තා�%ක 
 � ක!වලට  �යp අn� සමාන  යැl  
තෘnlක හා වෘ��ය අධ�ාපන ෙක\kෂ� 
සභාව ��� /�ග= ලබන  ෙවන� 
තා�%ක  � ක!  ලබා nvම. 

 



3 
 

 
 

3. වැ9: ප;මාණය: 
 

3.1. රාජ� පHපාලන ච�ෙ�ඛ 3/2016 u MN 3- 2016 අ=ව මධ�ම පළා� රාජ� ෙසවෙ� තා�ණ 
ෙසවෙ�  (���/යා��ක/���/සැල !) III ෙ$%යට  uk වැg- පHමාණය.  

 

,.31,040/- - 10 x 445 -11 x 660- 10 x 730 - 10 x 750 - , 57,500/-  
( MN 3- 2016 වැg- �මය ) 
රාජ� පHපාලන ච�ෙ�ඛ 03/2016 දරන ච�ෙ�ඛෙ� උපෙ�ඛන අංක II  u සඳහ� පH3 වැg- ෙග0ම �� කර= 
ඇත. 
'() BHෙ! ෙ$%ෙ� yමනාව :- රාජ�  පHපාලන ච�ෙ�ඛ 03/2016 

 u උපෙ�ඛන අංක: V -19   අ=ව. 
 
                                       1 වසර - ,. 18,728.00 

4. බඳවා ගැ*ෙ! ෙක1�ෙ=� : 
  

මධ�ම පළා� රාජ� ෙසවා ෙක\kෂ� සභාව ��� අ=මත කර ඇn බඳවා ගැOෙ! පHපා� අ=ව 
බඳවා ගැ�ෙ! ෙක\�ෙe� �රණය ෙP.  

 

5.  බඳවා ගැ*ෙ! ?මය : 
 

රාජ� පHපාලන ච�ෙ�ඛ 15/90 u �~�ධාන පH3 3ස්�I ජනගහන අ=පාතය අ=ව ඉහත 
පව�නා 'ර-පා. සඳහා බඳවා ග= ලැෙ>.  ෙ! සඳහා මධ�ම පළා� රාජ� ෙසවා ෙක\kෂ� 
සභාව ��� පව�ව= ලබන ��ත ප^�ණෙ� y ලබා ග�නා ලT) d�ඛතාවය මත  � ක! 
පH�ා කර බැ�ෙ! ස!�ඛ පH�ණයB� අන+,ව  �ස්ස�  ෙතhරා ගැෙ�.  ස!�ඛ 
පH�ණෙ� y ලT) ලබා yමI �� ෙන\වන අතර ��ත �භාගෙ�y එI එI dශ්න පWය සඳහා 
40%ක අවම ලT)  dමාණයI ලබා ෙන\ග�නා අයැ�!ක,ව�  බඳවා ගැ�ම සඳහා සලකා 
බල= ෙන\ලැෙ>.  
 

6. ෙසවා ෙක1�ෙ=�:  
 

6.1. ෙමම තන+ර සS්රය,  �$ාම වැg- සuතය.   
 

6.2. අදාළ ප�0ම රාජ� භාෂා dnප�nය �යා�මක 0ම ස!බ�ධෙය� OT�කර ඇn රාජ� 
පHපාලන ච�ෙ�බ 01/2014 හා ඊට අදාළ අෙනT� ච�ෙ�ඛවල සඳහ� �~�ධානවලට 
යට�ෙP. 
   

6.3. ෙමම තන+රට ප� BHෙම� අන+,ව මධ�ම පළාත +ළ වසර 05 ක  අවම වශෙය� ෙසවා 
කාලයI අOවා:යෙය� ෙසවය කළ C+ අතර එම කාලය +ළy  මධ�ම පළාෙත� /ටතට 
ස්ථාන මා, ලබා ගැ�මට  ෙහh ෙවන� තන+රකට �දාහැHමට කර= ලබන B�� ඉ��මI 
සලකා බල= ෙන\ලැෙ>.  

 

7. අයැ�! 5Aෙ! ?මය : 
 

7.1. �භාග ගාස්+ව ,.600/-B. ෙමම �භාග ගාස්+ව මධ�ම පළාෙ� dධාන ෙ�ක!ෙX  ආදාය! 
E:ෂ  20-03-02-13 ට බැරවන පH3 මධ�ම පළාත +ළ ඕනෑම dාෙe�ය ෙ�ක! කා:යාලයකට 
ෙගවා ඒ සඳහා ලබාග�  ල�පතI අයැ�!පWෙ�  Oයkත ස්ථානෙ� ෙන\ගැලෙවන ෙස ඇල�ය 
C+ය. එ�  ල�පත ෙන\මැnව එවන අය�!ප� dnෙ�ප කරන අතර ෙගවන ලද �භාග ගාස+්  
B�ම ෙහ+වI මත  ෙහh ආප  ෙගව= ෙන\ලබන බව ද සැලBය C+ය. 

 

7.2. අයැ�!පWය ෙමම OෙPදනයට  අ�ණා ඇn ආද:ශ ආකෘnයට අ=ව Oවැර3ව ස!':ණ ෙක\ට 
2017.05.15   3නට ෙහh ඊට ෙපර ලැෙබන ෙස ‘ෙ�ක!, මධ�ම පළා� රාජ� ෙසවා ෙක1Cෂ� 
සභාව, අංක 244, ක9ගස්ෙත1ට පාර, මහIවර ’ යන �/නයට �යාප3ං5 තැපෑෙල� එ�ය 
C+ය. අයැ�!ප� ලද බව ද�ව= ෙන\ලැෙ>. අයැ�!පත බහාලන කවරෙ� ව!පස ඉහළ 
ෙකලවෙ: “ මධ�ම පළා� රාජ� ෙසවෙ�  තා�ණ ෙසවෙ� III ෙ$%යට  Oලධා^� බඳවා 
ගැ�ම - 2016”  ය=ෙව� සහ පJංK Jස්�Lකය හා ඉ�K! කර= ලබන තන+රට uk සංෙLත 
අංකය සඳහ� කළ C+ය. Oයkත 3නට ප ව ලැෙබන අයැ�!ප� හා අස!':ණ අයැ�!ප� 
දැ=! yමB� ෙත\රව dnෙ�ප කර= ලැෙ>. තැපෑෙ�y අස්ථානගත වන අයැ�!ප� 
ස!බ�ධෙය� ෙමම ෙක\kෂ� සභාව වග Bය= ෙන\ලැෙ>. 
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7.3. ය! අයැ�!ක,ෙවT  තන+, එකකට වඩා වැ] ගණනI සඳහා අයැ�! කර�ෙ� න! එI එI 
තන+ර සඳහා ෙවන ෙවනම අයැ�!ප� ෙය\� කළ C+ ෙP. 

 

8.  �භාග මාධ�ය : 
�භාගය �ංහල, ෙදමළ හා ඉංr� මාධ�ෙය� පව�ව= ලැෙ>. අයැ�!පWෙ�  තම� �භාගයට 
ෙප� ��න භාෂා මාධ�යට Oයkත අ�රය පැහැ3�ව සඳහ� කළ C+ අතර එය ප ව ෙවනස් 
B^මට ඉඩෙද= ෙන\ලැෙ>. 

 
9.  �භාග මධ�සථ්ානය : 

�භාග  මධ�සථ්ානය  /�බඳව  මධ�ම  පළා�  රාජ� ෙසවා  ෙක\kෂ�  සභාව  ���  
අයැ�!ක,ව�ට �භාග dෙPශ පWය ම¡� දැ=! ෙද= ලැෙ>. 
 

10.  �භාග �ෂය PQෙ=ශය : 
ෙමම තන+,වලට බඳවා ගැ�ම සඳහා අය�!ක,ව� පහත සඳහ� �ෂයය� හා �ෂය 
O:ෙeශය� යටෙ� �oත �භාගයකට ෙය\� කර= ලැෙ>. 

  

1. S=T පA�ණය : 
  

කාලය පැය 01 l. (ලT) 100) ෙමම dශ්න පWය අෙ-�කයාෙX �nෙ! ත:කා=¢ලතාව, 
�ශ්ෙ�ෂණ හැBයාව, කාල කළමනාකරණය �Oශ්චය B^ම සඳහා Z dශ්න ව��  CIතය. 
�යpම තන+, සඳහා වන අයැ�!ක,ව� ෙප� ��ය C+ය.  

 

2. තා�ණ Uශ්න පVය :  
 

කාලය පැය 03 l. (ලT) 100) තන+රට අදාළව තා�%ක දැ=ම මැන බැෙලන බ(වරණ හා 
ව£හගත මා3�ෙ�  dශ්නව�� සම��ත ෙP. 

 

අ)  මධ�ම පළා� රාජ� ෙසවෙ� තා�ණ ෙසවෙ� (���) III ෙ$%ෙ� / '() ෙ$%ෙ�  
තන+, සඳහා : 

  

ෙමuy ��� OලධාHෙයTට noය C+ දැ=ම ප^Iෂා B^ම සඳහා ෙග\ඩනැ¡� ඉ3 
B^! හා නඩ�+ කටC+, මා:ග තැ�ම හා නඩ�+ව, ජල ස!පාදන හා ජල dවාහය 
ස!බ�ධ dශ්නව�� සම��ත ෙP. 
 

ආ) මධ�ම පළා� රාජ� ෙසවෙ� තා�ණ ෙසවෙ� (යා��ක) III ෙ$%ෙ� තන+ර සඳහා : 
 

ෙමuy යා��ක OලධාHෙයTට noය C+ දැ=ම ප^Iෂා B^ම සඳහා යා��ක  
තන+, සඳහා /�+, සැපlය C+ ෙක\ටසB. 
 

ඇ) මධ�ම පළා� රාජ� ෙසවෙ� තා�ණ ෙසවෙ� (���) III ෙ$%ෙ� තන+ර සඳහා: 
 

ෙමuy ��� OලධාHෙයTට noය C+ දැ=ම ප^Iෂා B^ම සඳහා ��� තන+, සඳහා 
/�+, සැපlය C+ ෙක\ටසB. 
 

ඇ) මධ�ම පළා� රාජ� ෙසවෙ� තා�ණ ෙසවෙ� (සැල !) III ෙ$%ෙ� තන+ර සඳහා: 
 

ෙමuy සැල ! OලධාHෙයTට noය C+ දැ=ම ප^Iෂා B^ම සඳහා සැල ! ෙසවෙ� 
තන+, සඳහා /�+, සැපlය C+ ෙක\ටසB. 
 

 
 

11. අයැ�!ප� WරXම සඳහා උපෙදස් : 
 

ආද:ශ අයැ�!ප� ආකෘnයට dකාර ඒ 4 dමාණයක කඩදා�ය ෙදපැ�තම භා�තා කරk� එu 
පළ� /gෙවu අංක 1-5 දIවා ක,) ද අෙනI /gවල ඉnH ෙ¤දද ඇ+ළ�වන ෙස සකස් කර 
ගත C+ය.  අයැ�!පWය ය+, �යනය කර ගැ�ෙම� ෙහh පැහැ3� අ� අTH� සකස් කර ගත 
C+ය. අයැ�!පWය /ර�ෙ!y පහත දැIෙවන සංෙIත අංක Oයkත ෙක\gවල පැහැ3�ව 
සඳහ� කළ C+ය. 
 

11.1. අයැ�! කරන 3ස්�Iකය ෙලස සඳහ� කල C�ෙ� අයැ�!ක,ෙX ස්Sර ප3ං5ය   
ඇn 3ස්�Iකයට අදාළ සංෙIත අංකයl. 

 
   මහ=වර - 01 
   මාතෙ� - 02 
   =වරඑ�ය - 03 
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11.1.1. මධ�ම පළා� තා�ණ ෙසවෙ� එI එI තන+ර සඳහා ෙව� කර ඇn සංෙIත අංක: 

  
III ෙ$%ය  / '() ෙ$%ය ���  :  01 -  C 
    යා��ක      :  01 - M 

    ���  :  01 - E 
    සැල !  :  01 – D 
 

 අයැ�!පWෙ� අෙ-IෂකයාෙX අ�සන රජෙ� ��හලක ��හ�පnවරෙයT, සාමදාන 
�Oශ්චයකාරවරෙයT, 3Z,! ෙක\මසාHස්වරෙයT, �nඥවරෙයT ෙහh d�eධ 
ෙන\තාHස්වරෙයT ෙහh  රාජ� පHපාලන ච�ෙ�ඛ 03/2016  ෙ$%ගත B^මට අ=ව  
තෘ�ය ෙහh ෙඡ�ෂ්ඨ ම�ටෙ! රජෙ�/පළා� රාජ� ෙසවෙ� ස්Sර තන+රI දරන 
OළධාHයT ��� සහnක කර= ලැබ noය C+ය. 
 

11.2. ය! අයැ�!ක,ෙවTට  � ක! ෙන\මැn බව ප�0! ලැvමට ෙපර ෙහh ප�0! ලබා 
yෙම� ප  ෙහh ඕනෑම අවස්ථාවකy අනාවරණය Zවෙහ\� අෙ-Iෂක�වය ෙහh 
ප�0ම  අවලං¨ ෙකෙර= ඇත. එෙසම දැන දැනම සාවද� ෙත\ර+, ඉ3Hප� කර ඇn 
බව ෙහh Oරවද� ෙත\ර+, ඕනෑකk� යටප�කර ඇn බව ෙහh අනාවරණය Zවෙහ\� 
ෙසවෙය� පහ ෙකෙර= ඇත.   

 

11.3. රාජ� ෙසවෙ� හා පළා� රාජ� ෙසවෙ� OC+ අය�!ක,ව� තම අය�!ප� 
ෙදපා:තෙ!�+ dධාOයා ම¡� ඉ3Hප� කල C+ය.  
 

12. ෙමම �භාග පැවැ�0ම /�බඳව ෙහh පැවැ�0ෙම� ප ව ෙතhරා ගැ�! B^ම / ෙන\B^ම ෙහh 
'ර-පා. සංබ�ාව /�බඳව අවසාන �රණය මධ�ම පළා� රාජ� ෙසවා ෙක\kෂ� සභාව ස+ය.  
එෙසම ෙමම OෙPදනෙ� �~�ධාන සලසා නැn B�ය! ක,ණI ෙවෙත\� ඒ ගැන පැහැ3� B^ම 
/ �රණය B^ම මධ�ම පළා� රාජ� ෙසවා ෙක\kෂ� සභාව ස+ ෙP. 

 
 
        

2017  මා:+  මස      ෙවO 3න,                ආ:.එ!.එ�. ර�නායක, 
මධ�ම පළා� රාජ� ෙසවා ෙක\kෂ� සභාව,   ෙ�ක!, 
අංක 244, කgගස්ෙත\ට පාර,     රාජ� ෙසවා ෙක\kෂ� සභාව, 
මහ=වර.       මධ�ම පළා� සභාව.  
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ආදQශ අයැ�!පVය 
මධ�ම පළා� රාජ� ෙසවෙ� තා�ණ ෙසවෙ� ( ���/යා��ක/���/සැල !)  

තන$% සඳහා  බඳවා ගැ*ම - 2016 
       �භාග අංකය     
 
                            (කා:යා�ය dෙයhජනය සඳහා) 
�භාගයට ෙප� ��න භාෂා මාධ�ය :-  ( �ංහල - S,  ෙදමළ - T, ඉංx� - E ) 
 (අදාළ සංෙIතය ෙක\gව +ල �ය�න)       
        

01. තන+ර:-                                      තන+රට අදාළ      සංෙIත අංකය  
 
ප3ං5 3ස්�Iකය:-                                  3ස්�Iකයට අදාළ සංෙIත අංකය 
 
1.1  �ලT, සමඟ නම: .................................................................................................... 

           Mr/Mrs/Miss (ඉංx� කැ/ට� අTෙර�) 
1.2  �ලT, සමඟ නම: .................................................................................................. 

           මයා/kය/ෙමන�ය (�ංහෙල�/ෙදමෙළ�) 
1.3  �ලT,ව�� හැ®�ෙවන න! (ඉංx� කැ/ට� අTෙර�):-................................................. 

........................................................................................................................................... 
1.4  �ලT,ව�� හැ3�ෙවන න! (�ංහෙල�/ෙදමෙළ�):- ........................................................ 
 

02. 2.1 ස්Sර �/නය (�ංහෙල�/ෙදමෙළ�):-......................................................................                       
  .................................................................................................................................  
2.2 dෙPශපW එ�ය C+ �/නය (�ංහෙල�/ෙදමෙළ�):-.......................................................... 

.............................................................................................................................................. 
2.3 dෙPශපW එ�ය C+ �/නය (ඉංx� කැ/ට� අTෙර�):-

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

............................................................................................................................................. 
2.4 දැනට රාජ� ෙසවෙ� OC+ අෙයT න! කා:යාල¯ය �/නය:-

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

............................................................................................................................................. 
2.5 �රකථන අංකය:-................................................................ 

03. 3.1 උප� 3නය:-............................................................................................. 
3.2 අයැ�!ප� කැඳ�ෙ! අවස� 3නට (2017.05.15    ) වයස:- අZ............මාස........... 3න........ 
              
3.3 ජාnක හැ�=!ප� අංකය:-   
 

04 ස්7/',ෂ භාවය:-............................................ 
05 5.1 අය�!ක, සS්ර ප3ං5 3ස්7Iකය :-.................................................................... 
 

 
 
 
 
 

          

ඡ�ද uk නාම ෙ�ඛණයට අ=ව ප3ං5ය 2014 2015 2016 

මැnවරණ ෙක\�ඨාශය    

ඡ�ද dෙeශය    

ඡ�ද ෙක\�ඨාශය    

°ාම Oලධා^ ෙක\�ඨාශ අංකය    

ගෘහ අංකය    

නමට ඉ3Hෙය� ඇn /�ෙවල අංකය    
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06 අධ�ාපන  � ක!:- 

 
6.1 අ.ෙප\.ස (සාමාන� ෙපළ) �භාගය:- 
       
වසර:-......................................  �භාග අංකය:-...............................  
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.2 අ.ෙප\.ස (උසස් ෙපළ) �භාගය:- 
 
වසර: ......................................  �භාග අංකය:   ...............................  
 

 
 
  
 
  
 

 
07. තාIෂණ  � ක!:- 

 

ආයතනය හදාරා ඇn 
පාඨමාලාව 

කාල `මාව සාමා:ථය සහnකප� අංකය 
හා 3නය 

 
 

    

        
08. ෙවන�  � ක!:-................................................................................................................... 

 
09. �භාග ගාස්+ ෙග0ම /�බඳ ෙත\ර+, 

i. �භාග ගාස්+ ෙගQ dාෙe�ය ෙ�ක! කා:යාලෙ� නම:........................................................ 
ii. 3නය   :_............................................................................  
iii. T�තා�� අංකය :-.............................................................................. 
 

 
 
 
 
 
 
 

�ෂයය  සාමා:ථය 
�ංහල/ ෙදමළ/ ඉංr�  

ග%තය  

�ද�ාව  
  

  

  
  

  

  
  

�ෂයය  සාමා:ථය 

  

  

  
  

( �ද� ෙගවා ලබාග� ල�පත ෙමම �,ව අස�� අලව�න ) 
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අයැ�!ක%ෙ_ Uකාශය 

 
 ෙමම අයැ�!පWෙ� මා ��� සපයා ඇn ෙත\ර+, සත� හා Oවැර3 බව dකාශ කර ��k. ෙමu 
සඳහ� ක,) B�වI අසත� ෙහh වැර3 බව අනාවරණය Zවෙහ\� මා ෙසවයට බඳවා ගැ�මට 
= �ස්සT වන බව�, ප�0මI ලැvෙම� ප  ඒ බව අනාවරණය Zවෙහ\� ෙසවෙය� පහB^මට 
යට� වන බව� මා දOk. 
 
...................................              .............................................. 
3නය                    අය�!ක,ෙX අ�සන 
 
 

අය�!ක%ෙ_ අ�සන සහ`ක 5Aම 
 
 ෙමම අය�!පත ඉ3Hප� කරන .......................................................................... 
මහතා/මහ�kය/ෙමන�ය මම ෙප²eග�කව හ³නන බව�, ඔ(/ඇය අද 3න මා ඉ3H/ටy ඔ(ෙX/ඇයෙX 
අ�සන තැµ බව�, සහnක කරk. 
 
3නය:-................................      ....................................... 
         සහnක කර�නාෙX අ�සන 
 
සහnක කර�නාෙX ස!L:ණ නම:-
................................................................................................................................................. 
තන+ර:-................................................................................................................................... 
�/නය:-......................................................................................   
  
 

10. රාජ� ෙහh පළා� රාජ� ෙසවාව�u දැනට ෙසවෙයu OC+ අය�!ක,ෙවT න! පහත සඳහ�   
  සහnකය ෙදපා:තෙ!�+ dධාOයා ��� කළ C+ය. 

 
 ෙමම ඉ�K!ක, වන......................................................... මහතා/මහ�kය/ෙමන�ය ෙමම 
ෙදපා:තෙ!�+ෙP/ආයතනෙ�............................................................................................ වශෙය� 
ෙසවය කරl. ප ¡ය වසර 05 +ළ ඔ(/ඇය ෙම\නම ආකාරයක ෙහh �නයා=¢ල ද.වමකට (අවවාද 
B^! හැර) භාජනය 0 ෙන\මැn බව සහ ඉහත තන+ර සඳහා ෙතhරාග= ලැ¶වෙහ\� ඒ සඳහා �දා 
හැHය හැB බව� සහnක කරk. 
      
 
.................................................................. 
ෙදපා:තෙ!�+/ආයතන dධාOයාෙX අ�සන  
(Oල �·ාව සuතව)                   3නය:-  ...................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


