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යහජය ඳරිඳහරන චක්රලේඛ : 24/2017     

 
භලේ අංකඹ : R/9/2/2017 

යහජය ඳරිඳහරන වහ කශභනහකයණ අභහත්යහංලඹ,  

නිදවස චතුයස්රඹ, 

ලකොශම 07. 

2017 ළප්ත්ළම්ඵර් භ 15 දින                    

 
අභහත්යහංල  ලේකම්රු , 

දිසත්රික් ල ලේකම්රු / දිහඳතිරු , 

ලදඳහර්ත්ලම් තු ප්රධහනී , 

 

කුවතා පදනම මත රාජ්ය ළෂමනාළර  වශළාර ේව ලේ  ධිේර ණියට උවව් කිරීම 

වඳශා ලන තරග විභාගය - 2017 

 

01. යහජය ල ල  ඳ්වීමම් ඳහරනඹ ලකලයන  ලඳොු  ලකො ලසිවර  ද, අංක: 1840/34 දයන  2013.12.11 

දිනළති ශ්රී රංකහ ප්රජහත්හ ත්රික භහජහ ජ ජනයජල  අති ශේලල  ගළ  ඳත්රල  ඳශ කයන රද යහජය 

කශභනහකයණ වකහය ල හ යසාහ ං්රවලඹ  ඳනහ ඇති නිඹභඹ  වහ ලකො ලසිවර  ද එභ 

යසාහ  කය ඇති ලව  ින  භතු ලකලයන ලව  ංලල ධනර  ඹ ්ව 2017.12.31 දින  ගණනඹ 

කය ඇති යහජය කශභනහකයණ වකහය ල ල  අි ලර ණියේල   පුයප්ඳහඩුලි  50% ක ප් යභහණඹක් ල 

කුරත්හ භත් උස කිරීභ භගි  ම්පූර්ණ කයනු රළලේ.  

 

02. 2016.02.25 දිනළති වහ අංක 03/2016 යහජය ඳරිඳහරන චක්රලේඛලඹි MN 7-2016 ළටුප් ඛණ්ඩඹ ලභභ 

ත්නතුය  ිිනන අත්ය එඹ  අදහශ භහිවක ළටුප් ඳරිභහණඹ 41, 580/ - 11x755, 10x1080 - 68,425/- ක් ල 

ලේ. එභ ළටුඳ ඔඵ  ිින ල  2020.01.01 දින ිව  ලේ. එභ චක්රලේඛල  උඳලේඛන II ි ශේිශේධහන 

ඳරිදි ඳ්වීමභ ක්රිඹහ්වභක න දින ිව  ළටුප් ලගනු රළලේ. 

 

03. ඇගයීේේ ක්රමේදදය - 

  

අිලර ණියේල  පුයප්ඳහඩු ලි  50% ක ප්රභහණඹක  අදහර ඳ්වකිරීම් කුරත්හ ඳදනභ භත් ිවු  කයනු රඵි.. 

ලම් වහ යහජය ල හ ලකොින  බහ ලනුල  ශේබහග ලකොභහරිස ජනයහේ ශේිව  ඳ්වනු රඵන 

අභිලඹ ගයත්හ ඳරීක් ලණඹක  මුහුණ  ජ එක් ල එක් ල ශේඹ   අභ ලලඹ  රකුණු 40 ක් ල රඵහ භ්ව ශේඹ 

යුතුඹ. එි ප්රතිපර භත් වහ ලකොින  බහ ශේිව  ඳ්ව කයනු රඵන භණ්ඩරඹක් ල භගි  ලජයසාත්හ  වහ 

ඳශපුරුසද ඳදනම් කයලගන ලදනු රඵන රකුණු ර එකතුලේ අනුපිළිලර අනු ප්රමුඛ්වඹ තීයණඹ කයනු 

රළලේ. එභ භණ්ඩරඹ භඟි  රකුණු රඵහ ජභ  ලත් යහ ගනු රඵ ල  උක් ලත් ව  ආකහයඹ  එක් ල එක් ල 

ශේඹ  අභ රකුණු 40 ක් ල රඵහග්ව අඹු ම්කරු  ඳභණියේ. ලකොින  බහ ශේිව  ඳ්ව කයනු රඵන ම්මුඛ 

ඳරීකණ භණ්ඩරඹක් ල ඉදිරිල  සුු සුකම් ඳරීක් ලහ කිරීලම් ම්මුඛ ඳරීක් ලණඹක  ද එභ අඹු ම්කරු  

නළත් ලඳනී ිවටිඹ යුතු අත්ය එභ ම්මුඛ ඳරීක් ලණල  ජ රකුණු රඵහ ලදනු ලනොරළලේ.  

  

            



2 

 

 

   මුළු රකුණු 

 

 I. අභිලඹ ගයත්හ ව ිවසි අධයඹනඹ (ලිඛිත් ඳරීක් ලණඹ)                100    (කහරඹ ඳළඹ 1 ½ ි.) 

 II. ලජයසා්වඹ                  60 

 III. ඳශපුරුසද                            40 

  

                200 

I. ධභිේයෝගයතාල වශ ිද්ධි ධ්යයනය -ලිඛිත පරීක් ය (ළාය පැය 1 ½ යි කුණු 100) 

ලභභ ඳරීක් ලණඹ ඳ්වනු රඵන දිනඹ ශේබහග ලකොභහරිස ජනයහේ ශේිව  දළනුම්  ලදනු ඇත්.  

අභිලඹ ගයත්හ ව ිවසි අධයඹනඹ ලනුල  න ලිඛිත් ඳරීක් ලණල  ප්රලසන ඳත්රඹ ලකො ස ලදකකි  

භ ශේත් ලේ. 

 

(අ). ඳශමුන ලකො  (රකුණු 40ි.)  :- 

ිවඹලුභ ප්රලසන කහර්ඹහර ඳරිඳහරනඹ  ම්ඵ ධ න අත්ය එි ජ හභහනය දළනීභ, තීයණ ගළනීලම් 

වළකිඹහ, ත්හර්කික ශේඳීභ වහ කහර්ඹහර ඳරිඳහරනඹ  ම්ඵ ධ ගළ ලු ඉදිරිඳ්ව ලකලයනු ඇත්. ප්රලසන 

ිවඹේර භ පිළිතුරු ළඳි.ඹ යුතුඹ. 

 

(ආ). ලදන ලකො  (රකුණු 60ි.)  :- 

අලප්ක් ලකඹ   කහර්ඹහර ඳරිඳහරනඹ  ම්ඵ ධ ිවසි අධයඹන ගළ ලුක  අදහශ පිළිතුරු 

ළඳයීභ  ිවු ලේ. ලභි ජ ලේදඹක් ල ලව  ලේද කිිඳඹක් ල ඇසුලය  ප්රලසන ඳත්රඹ කස කයනු ඇත්. 

II. ේජ්ය්ඨත්ලය - 

ලජයසා්වඹ වහ රකුණු ලදනු රඵ ල  නිරධයඹකු යහජය කශභනහකයණ වකහය ල ල  I ලර ණියේල  ය 

05 ක ක්රීඹ වහ තුටුදහඹක ල හ කහරඹක් ල ම්පූර්ණ කිරීලභ  ඳසු එශලමන ක්රීඹ වහ තුටුදහඹක ල හ 

කහරඹක් ල ම්පූර්ණ කය ඇති එක් ල යක් ල වහ රකුණු 06 ඵළගි  රකුණු 60 ක උඳරිභඹක් ල දක් ලහ ඳභණියේ. ලභි ජ 

භහ 06 ක  ළඩි ර්ඹක  අඩු ල හ කහරඹක් ල වහ රකුණු 03ක් ල රළලඵන අත්ය, වඹ භහඹක  අඩු කහරඹක් ල 

වහ රකුණු ලදනු ලනොරළලේ.  

III. පෂපුරු්ධද - 

යහජය කශභනහකයණ වකහය ල ල  I න ලර ණියේල  අධීක් ලණ නිශධහරිඹකු ලර තුටුදහඹක එක් ල යක් ල වහ 

රකුණු 02 ඵළගි  රකුණු 40ක උඳරිභඹක් ල දක් ලහ ඳශපුරුසද වහ රකුණු රළලේ. 

 

 වන:- යහජය ල හ ලකොින  බහ ශේිව  අනුභත් කයනු රඵන ඳරීක් ලණ භණ්ඩරඹක් ල ශේිව  ලජයසාත්හඹ වහ 

ඳශපුරුසද වහ රකුණු රඵහ  ජභ ිවු  කයනු රළලේ. අඹු ම්කරු  ලජයසාත්හඹ ව ඳශපුරුසද 

ම්ඵ ධ ඇතුශ්ව කයන රකුණු  එභ නිරධහරී ලේ ලඳෞසගලික ලිපි ලගොනු ඳදනම් කයලගන 

ඇගයීභක  රක් ල කයනු රළලේ. ලභි ජ ිවත්හභත්හ අත්ය ලත්ොයතුරු ඇතුශ්ව කයන රද ඵ ලඳනී ගිඹලවෝව 

යහජය ල හ ලකොින  බහලේ උඳලදස ර  ඹ ්ව අඹු ම්කරු   ව එභ අඹු ම්ඳ්ව වතික කයන 

රද ලදඳහර්ත්ලම් තු ප්රධහනී   එලයි ක යුතු කයනු රළලේ. ලඳෞසගලික ලිපිලගොනුල  නහා 

ලනොන සුු සුකම් වහ රකුණු රඵහ ලදනු ලනොරළලේ.  
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04.  ලම් වහ ඳ්වනු රඵන ලිඛිත් ඳරීක් ලණඹ ලදළම්ඵර් භ ලකොශම ජ ඳ්වනු රළලේ. ලභභ ශේබහගඹ කේ 

දළමීභ  ලව  අරංගු කිරීභ  යහජය ල හ ලකොින  බහ  ඵරඹ ඇත්. 

   

05.  සුදුසුළේ - 

 

ඒළාබ්ධ් ේව ලයට ධයත් නිරධහරී   යහජය කශභනහකයණ වකහය ල ල  අිලර ණියේඹ  කුරත්හ 

ඳදනභ භත් උස කිරීභ වහ අඹු ම් කිරීභ , 

 

(i) අඹු ම්ඳ්ව කළන අහන  දින  යහජය කශභනහකයණ වකහය ල ල  I න ලර ණියේල  අභ 

ලලඹ  ය 05ක ක්රීඹ වහ තුටුදහඹක ල හ කහරඹක් ල ම්පූර්ණ කශ නිරධහරිඹකු ීමභ.  

 

(ii) එදින  පූර්හ නත්භ ය 05 තුශ තුටුදහඹක ල හ කහරඹක් ල ම්පූර්ණ කය තිබීභ. 

ඹන සුු සුකම් ළපිරිඹ යුතුඹ. 

 

06.   ඉල්ලුේ කිරීේේ ක්රමය -  

 

(අ) ඉේලුම් ඳත්රඹ ලභභ චක්රලේඛඹ  අමුණහ ඇති ආදර්ල ආකතතිඹ  අනුකූර ශේඹ යුතු අත්ය, එඹ A4 

ප්රභහණල  කඩදහිවඹක ලදඳළ්වත්භ ප්රලඹ ජනඹ  ගනිින  අලප්ක් ලකඹහ ශේිව භ ම්පූර්ණ කශ 

යුතුඹ. ඉේලුම් ඳත්රල  ීරර් අංක 01 ිව  05 ලත්ක් ල ඳශමු පිටු  ද 06 ිව  10 ලත්ක් ල ලදන පිටු  ද 

ඉතිරිඹ තු න පිටු  ද ලර ලගන කස කශ යුතුඹ. ඊ  අදහර ලත්ොයතුරු ත්භ අ්ව අකුලය භ 

ඳළවළදිලි ඇතුශ්ව කශ යුතුඹ. ඉේලුම්ඳත්රල  ීරර් අංක 10   අදහර ව  කයන ඳශපුරුසද 

නහා කිරීභ  අදහර ලිපිර වතික කයන රද පි ඳ්ව ඳශපුරුසද ව  කයන පිළිලර  

ඉේලුම්ඳත්රඹ භග අමුණහ එශේඹ යුතු අත්ය ඳසු අසාහක ඉදිරිඳ්ව කයන ලේඛන රකුණු රඵහ  ජභ 

වහ ශකහ ඵරනු ලනොරළලේ. ලිපි භගි  නහා න ල හ කහරඹ  ලනුල  ඳභණක් ල රකුණු 

ිින නු ඇත්. ආදර්ල ඉේලුම්ඳත්රඹ  අනුකූර ලනොන ඉේලුම්ඳත්ර්ව, අම්පූර්ණ ලර ලත්ොයතුරු 

ව  කය  ඇති  ඉේලුම්ඳත්ර්ව  දළනුම් ජභකි  ලත්ොය ප්රතික් ලල ඳ ලකලර්. අදහශ ඉේලුම්ඳත්රල  

ඡහඹහ පි ඳත්ක් ල ශඟ ත්ඵහ ගළනීභ ප්රලඹ ජන්ව නු ඇත්. 

 

(ආ) ලිඛිත් ඳරීක් ලණඹ ිවංවර, ලදභශ ව ඉංග්රීිව ඹන බහහ ලි  ඳ්වනු රළලේ. අලප්ක් ලකි.   

ත්භ  ල ඹ  ඵළඳුණ බහහ භහධයලඹ  ලව  ලන්ව යහජය බහහකි  ශේබහගඹ  ලඳනී ිවටිඹ 

වළකිඹ. ඉල්ලුේපත්රය වළව් කිරීම ශා වේූර්ණ  කිරීම ළෂ යුත්ේත් තමන් ලිඛිත පරීක් යට ේපනී 

ිදටීමට ධේේක්ා ළරනු බන භාා මා්යේයන්මය. ඉේලුම්කයන බහහ භහධයඹ ඳසු ලනස 

කිරීභ  ඉඩ ලදනු ලනොරළලේ. ඉේලුම්ඳත්රඹ පිළිලඹර කය ග නහ ශේ  එි ීරර්ල  ව  ශේබහගල  

නභ ිවංවර ඉේලුම්ඳත්රර ිවංවර  අභත්ය ඉංග්රීිවලඹ  ද, ලදභශ ඉේලුම්ඳත්රර ලදභශ  අභත්ය 

ඉංග්රීිවලඹ  ද, ලඹ ජභ අලය ලේ. 

 

(ඇ) ශේබහගඹ වහ න ම්පූර්ණ කශ අඹු ම්ඳ්ව ත්භ  ල ඹ කයන ලදඳහර්ත්ලම් තුලේ ප්රධහනිඹහ/ 

අභහත්යහංලල  ලේකම්යඹහ භඟි  ලිඹහඳදිංතැ ත්ළඳෆලර  2017.10.16 දින ලව  එදින  ලඳය 

රළලඵන ල   
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“ඒළාබ්ධ් ේව ලා ධධ් යක් ජ්නරාල්,  

රාජ්ය පිපපාන ශා ළෂමනාළර  ධමාතයාාංය,  

නිදශව් චතුරස්රය,  

ේළොෂඹ 07.” ඹන ලිපිනඹ  එශේඹ යුතුඹ. අඹු ම්ඳ්ව එීමලම් ජ ඒහ ඵවහ එන කයල  

ම්ඳ ඉවර ලකශලර් “කුවතා පදනම මත රාජ්ය ළෂමනාළර  වශළාර ේව ලේ  

ධිේර ණියට උවව් කිරීම වඳශා ලන තරග විභාගය - 2017” ඹනුල  ව  කශ යුතුඹ. 

 

(ඈ) නිරධහරී  ශේිව  ම්පූර්ණ කය ඉදිරිඳ්ව කයන අඹළු ම්ඳ්ව ත්භ කහර්ඹහරඹ  රළබුණ දිනල  ජභ 

කහර්ඹහලීඹ දින මුද්රහ ත්ළබීභ ්ව, ඳරපුරුසද නහා කයන ලේඛන ව අඹළු ම්ඳල්ව අංක 19 

දළක් ලලන ලදඳහර්ත්ලම් තුලේ ප්රධහනිඹහලේ වතිකඹ වතික කය, වතික කශ දිනඹද ිත් 

අඹු ම්ඳ්ව බහයග නහ අහන දින  ලඳය ඉවති  දක් ලන රද ලිපිනඹ  රළලඵන ල  එීමභ ්ව 

ලදඳහර්ත්ලම් තු ප්රධහනිඹහ/අභහත්යහංල ලේකම්යඹහ ක යුතු කශ යුතුඹ. 

 

(ඉ) ංසාහක ලව  යසාහපිත් භණ්ඩරඹක ල ඹ වහ ත්හකහලික මුදහවරිනු රළඵ ඇති/ ල ඹ 

වහ සශේතීඹනඹ කය ඇති නිරධහරී  ම්ඵ ධලඹ  අදහශ අභහත්යහංලල  ලේකම්යඹහ ශේිව  

අඹු ම්ඳ්ව වතික ලකො  ඉවත් දළක් ලලන ආකහයඹ  එශේඹ යුතුඹ. 

 

(ඊ) නිඹිනත් දිනඹ  ඳසු රළලඵන අඹු ම්ඳ්ව ප්රතික් ලල ඳ කයනු රළලේ. ත්ළඳෆලේ  ජ ප්රභහදන ලව  

නළතින අඹු ම්ඳ්ව පිළිඵ ද ලභභ නිලේදනල  ව  කය ඇති ලිපිනඹ  වළය ලන්ව අඹ ලත් 

ලඹොමු ලකලයන අඹු ම්ඳ්ව පිළිඵ ද ඳළිනණියේලි ශකහ ඵරනු ලනොරළලේ. 

 

(උ) එක් ල එක් ල නිරධයඹහ ම්ඵ ධලඹ  රළලඵන අඹු ම්ඳ්ව රළබුණු ඵ මවක් ඇතුෂත නිරධහරිඹහලේ 

කහර්ඹහර ලිපිනඹ  ද හ ඹනු රඵන අත්ය අඹු ම්ඳ්ව රද නිරධයඹ ලේ නහභ ලේඛනඹ යහජය 

ඳරිඳහරන වහ කශභනහකයණ අභහත්යහංලයීඹ ලේ අඩශේලඹි ද ඳශ කයනු රළලේ. එළනි දළනුම් ජම් 

ලිපිඹක් ල ලනොරද අඹු ම්කරු  වහභ ඒකහඵසධ ල හ අධයක් ල ජනයහේ ශේභන ලර උඳලදස 

ලදනු රළලේ. 

 

(ඌ) ඉේලුම් කයන අසාහ න ශේ  ඳළළති අඹු ම්කරු  ලේ ත්නතුය ව ල හ සාහනඹ, ලම් 

ම්ඵ ධ ිවඹලු ක යුතු වහ අදහශ න අත්ය, අඹු ම්ඳ්ව එීමලභ  ඳසු ඒ ම්ඵ ධ ිවු න 

ලනසීමම් කිිවක් ල පිළිඵ රකහ ඵරනු ලනොරළලේ. 

 

07. විභාගයට ඇතුත්වීම:- 

 

(අ) ලිඛිත් ඳරීක් ලණඹ වහ න ඉේලුම්ඳ්ව පිළිග්ව ිවඹලුභ අලප්ක් ලකඹ   ශේබහග ලකොභහරිස 

ජනයහේ ශේිව  ප්රලේලඳත්ර නිකු්ව කයනු ඇත්. ශේබහගඹ  ලඳනී ිවටින අලප්ක් ලකලඹකු  ශේබහග 

භධයසාහනල   ජ එි ලහරහිඳති  ත්භ අ්වන වතික කයහ ග්ව ප්රලේලඳත්රඹ ඉදිරිඳ්ව කශ යුතුඹ. 

ත්භ ප්රලේලඳත්රඹ ඉදිරිඳ්ව ලනොකයන අලප්ක් ලකලඹකු  ශේබහගඹ  ලඳනී ිවීමභ  අය ලදනු 

ලනොරළලේ. ශේබහගඹ ඳළළ්වීමභ වහ ප්රතිපර නිකු්ව කිරීභ ම්ඵ ධලඹ  ශේබහග ලකොභහරිස 

ජනයහේලේ තීයණඹ අ  තීයණඹ නු ඇත්. 

 

(ආ) ශේබහග අලප්ක් ලකඹ  ත්භ   නිඹභ කය ඇති ශේබහග ලහරහලේ ජ ශේබහගඹ  ලඳනී ිවටිඹ යුතුඹ. 
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(ඇ) අඹු ම්කරු  ලත් ප්රලේලඳත්ර නිකු්ව කශ වහභ ඒ ඵ ව  කයින  පු්වඳ්ව නිලේදනඹක් ල ශ්රී 

රංකහ ශේබහග ලදඳහර්ත්ලම් තු භගි  ඳශ කයනු ඇත්. නිලේදනඹ ඳශ ීම දින 02ක් ල ලව  03ක් ල ගත්වූ 

ඳසු්ව ප්රලේල ඳත්රඹ ලනොරළබිණියේ නම් දළ ීමලම් ව  ආකහයඹ  ඒ ඵ ශ්රී රංකහ ශේබහග 

ලදඳහර්ත්ලම් තුලේ ංශේධහන වහ ශේලසල ශේබහග ලහඛහ ලත් ද හ ිවටිඹ යුතුඹ. ඔඵ ලත් ත්ඵහග්ව 

අඹු ම්ඳත්රලඹි පි ඳත්ද, ශේබහග ගහසතු ලගන රසලස නම් ඊ  අදහශ රු ඳලත්ි පි ඳත්ද අත්ළති, 

ශේබහගල  නභ, ඔඵලේ ම්පූර්ණ නභ වහ ලිපිනඹ, ජහතික වළඳුනුම්ඳ්ව අංකඹ ඹන ශේසත්ය ව  

කයින  ශ්රී රංකහ ශේබහග ලදඳහර්ත්ලම් තුල  ශේභන ලර ද න අත්ය, ලකොශන්  ඵළවළය 

ප්රලසලඹක අඹු ම්කරුලකු නම් ඔඵලේ ඉවත් ශේසත්ය වහ ප්රලේල ඳත්රල  පි ඳත්ක් ල ෂළක් ලස භගි  ඔඵ 

ලත් එීමභ වහ ඔඵලේ ෂළක් ලස අංකඹද දව  කයන රද ඉේලීම් ලිපිඹක් ල ශ්රී රංකහ ශේබහග 

ලදඳහර්ත්ලම් තු ලත් ෂළක් ලස භගි  ලඹොමු කයින භ ශේභහ ිවීමභ ඩහ්ව පරදහයී නු ඇත්.      

 

(ඈ) ලිඛිත් ඳරීක් ලණල  රකුණු වහ ලජයසාත්හ වහ ඳශපුරුසද වහ රඵහ ලදන රකුණුර මුළු එකතු 

අනු කුරත්හ අනුපිළිලශ  කස කශ ප්රතිපර ලේඛනඹ යහජය ල හ ලකොින  බහලේ දළනුම් 

 ජභ ඳරිදි ලේකම්, යහජය ල හ ලකොින  බහ ලත් රඵහ ලදනු ඇත්. ශේබහගඹ  ලඳනී ිවටි ිවඹලුභ 

අඹු ම්කරු  ලත් ප්රතිපර ලඳෞසගලික ද හ ඹළීමභ ලව  www.results.exams.gov.lk  ලේ 

අඩශේල  ප්රිවසධ කයනු රළලේ. 

 

වටශන :- ධේේක්ළයකුට විභාග ප්රේද පත්රයක් නිකුත් කිරීම හු  ේශෝ ඇය විභාගයට ඉදිිපපත්වීමට සුදුසුළේ 

වපුරා ඇති බලට පිළිගැනීමක් ේව වෂළනු ේනොැේේ. 

 

08.  අලප්ක් ලකඹ  ශේිව  ශේබහග ලහරහිඳති ලත් ත්භ අනනයත්හ ඔප්පු කය ිවටිඹ යුතුඹ. ලම් වහ ඳවත් 

ව  ලේඛනඹ  ඳභණක් ල පිළිගනු ඇත්. 

(අ) පුසගරි.  ලිඹහඳදිංතැ කිරීලම් ලදඳහර්ත්ලම් තු භගි  නිකු්ව කය ඇති ජහතික වළඳුනුම්ඳත්. 

           (ආ) රංගු ශේලසල ගභ  ඵරඳත්රඹ. 

 

09. වාලදය ේතොරතුරු වැපයීම වඳශා දුවලේ :- 

 

(අ) ලභභ ශේබහගඹ  අදහශ ලයගුරහිව අනු කිිවඹම් අලප්ක් ලකඹකු ඊ  ලඳනී ිවීමභ  නුසුු සු ලත්ළි. 

ලඳනී ඹන රද නම්, ශේබහගඹ  ලඳය ලව  ශේබහගඹ  ඳළළ්වලන අත්ය ලව  ඊ  ඳසු ලව  ඹන කය 

අසාහක ජ වු ද ඔහුලේ/ඇඹලේ අලප්ක් ලක්වඹ අරංගු කයනු රළබිඹ වළකිඹ. 

 

(ආ) අලප්ක් ලකඹකු ශේිව  කිිවඹම් කරුණක් ල හදය ඵ දළන දළනභ ඉදිරිඳ්ව කය ඇති ඵ ලවළිවුලවෝව 

එල ්ව නළතිනම් ඹම් ළදග්ව කරුණක් ල ඔහු/ඇඹ ඕනෆකින  ඹ ඳ්ව කය ඇ්වනම් ඔහු/ඇඹ යජල  

ල ලඹ  ඳව කයනු රළබීභ  ඹ ්ව නු ඇත්. 

 

(ඇ) ශේබහගඹ ඳළළ්වීමභ වහ ප්රතිපර නිකු්ව කිරීභ ම්ඵ ධලඹ  ශේබහග ලකොභහරිස ජනයහේ ශේිව  

ඳනනු රඵන නිතිරීතිර  ශේබහග අලප්ක් ලකඹ  ඹ ්ව ලේ. එභ නිතීරීති උේරංඝනඹ කරලවෝව 

ශේබහග ලකොභහරිස ජනයහේ ශේිව  ඳනනු රඵන දඬුභක  ඹ ්ව ීමභ  ඔහු  ලව  ඇඹ  ිවු නු 

ඇත්. 
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10. පත්වීම වඳශා ේතෝරා ගැනීම: - 

 ලජයසා්වඹ, ඳශපුරුසද වහ ලිඛිත් ඳරීක් ලණලඹ  රළබ මුළු රකුණු ංඛයහ අනු කුරත්හ අනු පිළිලර 

ත්යල  භ අනුගභනඹ කයින  පුයනු රඵන පුයප්ඳහඩු ංඛයහ  ඹ ්ව ලත් යහ ගනු රළලේ. (ලිඛිත් 

ඳරීක් ලණඹ වහ අභ රකුණු 40 ක් ල රඵහ ගළනීභ අනිහර්ඹ ලේ. එල  40 ක රකුණු රඵහ ලනොග නහ 

අඹු ම්කරු  ලභභ ඳ්වීමභ වහ සුු ස  ලනොලේ.) 

        

11. ශේබහගලඹ  භ්වන ඹම් අලප්ක් ලකලඹකු එභ ඳ්වීමභ පිරිනභන අසාහලේ ජ ඵරඳ්වන ලයගුරහිව වහ 

ශේිශේධහනඹ  ඹ ල්ව ඳ්වීමභ රළබීභ  සුු සුකම් රළබී නළත්ළි. රකනු රළබුලවෝව ලව  අතුටුදහඹක ළඩ 

වළිවරීම් කයණලකො  ලගන ලව  ඳ්වීමම් ලනො ජලම් අි.තිඹ යහජය ල හ ලකොින  බහ තු ලේ. 

 

12. කිිවඹම් පුයප්ඳහඩු ංඛයහක් ල ලව  පුයප්ඳහඩු ිවඹේරභ ලව  ලනොපියීමභ ද, ලභි ලයගුරහිව රහ ලනොභළති 

කරුණු පිළිඵ තීයණඹ ගළනීභ ද යහජය ල හ ලකොින  බහ  ඵරඹ ඇත්. 

 

13. ලභභ යහජය ඳරිඳහරන චක්රලේඛල  ිවංවර, ලදභශ වහ ඉංග්රීිව බහහ ඳහා අත්ය ඹම් අනනුකූරත්හඹක් ල ඇති 

වුලවෝව එශේ  ිවංවර බහහ ඳහාඹ ඵර ඳළළ්වශේඹ යු්වල්ව ඹ. 

 

රාජ්ය ේව ලා ේළොිෂන් වභාේද නිේයෝගය පිපදි, 

       

 

ලේ.ලේ. ය්වනිවරි 

ලේකම්, 

යහජය ඳරිඳහරන වහ කශභනහකයණ අභහත්යහංලඹ.  



 

1 

 ආදර් අයදුම්ඳත්රය 

  

      (කාර්යායීය ප්රයයජනනය වශා) 

      

කුසතා ඳදනම මත රාජ්ය ළමමනාළර  සකළාර ේසේලේ  අිශේරේණියට 

උසස් කිරීම සකා ලන තරඟ විභාගය - 2017 

COMPETITIVE EXAMINATION FOR PROMOTION TO THE SUPRA GRADE OF 

PUBLIC MANAGEMENT ASSISTANTS' SERVICE ON MERIT -2017 

 

    විභාගයට ඉදිරිඳත් ලන භාා මාධයය    සිංශ - 2 
        යදමෂ - 3 
        ඉිංග්රීස  - 4   
       (අදා අිංකය යකොටුල තුෂ ලියන්න.) 
 

01.   ඔබ අයත්ලන්යන් ඒකාබද්ධ යවේලයටද, එයවේ යනොමැති නම් කුමන ඳෂාත් රානය යවේලයට ද යන ලග :   

(ඔබ අයත්ලන රානය යවේලයට අදාෂ අිංකය යකොටුල තුෂ ලියන්න) 
(බව්නාහිර ඳෂාත් රානය යවේලය - 01,  මධයම ඳෂාත් රානය යවේලය - 02,   දකුණු ඳෂාත් රානය යවේලය - 03,      
 උතුරු ඳෂාත් රානය යවේලය - 04,      නැයගනහිර ඳෂාත් රානය යවේලය - 05, ලයඹ ඳෂාත් රානය යවේලය - 06, 
උතුරු මැද ඳෂාත් රානය යවේලය - 07, ඌල ඳෂාත් රානය යවේලය - 08,  වබරගමු ඳෂාත් රානය යවේලය - 09,  
ඒළාබද්ධ ේසේලය - 10) 

 

02. 2.1 මුකුරු අගට යයොදා මුකුරු වමග නම:  ................................................................................. 

(ඉිංග්රීස කැපිටල් අකුයරන්) උදා: SILVA, A.B. 

 

2.2  වම්පර්ණ නම (ඉිංග්රීසයයන්) :  ........................................................................................ 

 

2.3  වම්පර්ණ නම (සිංශයන්/ යදමයෂන්):  ................................................................................... 

 

2.4 නාතික ශැදුනුම්ඳත් අිංකය : 

 

03. 3.1 රානකාරී ලිපිනය (ඉිංග්රීස කැපිටල් අකුයරන්):  ......................................................................... 

  (ප්රයශඳ්ර යමම ලිපිනයට එලනු ැය )      ......................................................................... 

   

 3.2 ව්ථිර ලිපිනය  (ඉිංග්රීස කැපිටල් අකුයරන්)  :  ......................................................................... 

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

3.3  ව්ථිර ලිපිනය  (සිංශයන්/ යදමයෂන්)    : ........................................................................ 

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

3.4 දුරකථන අිංකය:   

 

04. උඳන් දිනය:- 

 ලර්ය :    මාවය :    දිනය :    

  

05. ව්ත්රී/ පුරු භාලය (අදා අිංකය යකොටුල තුෂ ලියන්න) 

  පුරු - 0 

  ව්ත්රී    - 1 

 

 

 

 

 



 

2 

06. (අ) ලර්තමාන යවේලා ව්ථානය වශ ලිපිනය :-  ........................................................................... 

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

 (ආ) ලර්තමාන තනතුර ශා ලිපියගොනු අිංකය :- .................................................................................. 

 (ඇ) ඔබයේ යඳෞද්ගලික ලිපි යගොනුල ඳලත්ලායගන යන කාර්යාය වශ ආයතන ප්රධාියයාද ඇතුුවල ලිපිනය 

ඳැශැදිලිල වශන් කරන්න :-.................................................................................................... 

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

 

07. (අ) වාමානය ලිපිකාර යවේලය / රනය  යතුරු යල්ඛක යවේලය /රනය  ඝු යල්ඛක යවේලය / රනය  යඳොත් 

තබන්නා යවේලය / රනය  වරප් යවේලය / රනය  ගබඩා භාරකාර යවේලය / රානය කෂමනාකරණ 

වශකාර යවේලය  I ලන ඳන්තියට ඳත් ව දිනය:- .................................................. 
 

 (ආ) I ඳන්තිය  ඳත්වීම යඳරදාතම් කර ඇත්නම් එම දිනය ශා ඊට අදා චක්රයල්ඛය වශන් කරන්න :-

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

 

 (ඇ) I ලන ඳන්තියට ඳත් ව දින සට අයදුම්ඳත් ළැවීේම් අලසාන දින දක්ලා යවේලා කාය:- 

  අවුරුදු :-       මාව :-                    දින :- 

 

08. අයදුම්ඳත් කැලන අලවාන දිනට ලාර්ෂික ඒකාබද්ධ ලැටුඳ :- ........................................................................ 

 

09. 2012.10.15 ලන දින සට 2017.10.15 ලන දින දක්ලා උඳයාගත් ලැටුප් ලර්ධක දිනයන් ශා ලාර්ෂික ලැටුප් ත:- 

 ලැටුප් ලර්ධක දින ලාර්ෂික ලැටුප් ත (රුපියල්) 

1   

2   

3   

4   

5   

        

10. වාමානය ලිපිකාර යවේලය / රනය  යතුරු යල්ඛක යවේලය / රනය  ඝු යල්ඛක යවේලය /රනය  යඳොත් 

තබන්නා යවේලය / රනය  වරප් යවේලය / රනය  ගබඩා භාරකාර යවේලය / රානය කෂමනාකරණ වශකාර 

යවේලය  I ලන යරේණියට ඇතුත් ව දින සට අයදුම්ඳත් ළැවීේම් අලසාන දින දක්ලා කාර්යා අධීක්ණය 

පිළිබ, ඳෂපුරුද්ද පිළිබ යතොරතුරු :- (ේමහි සකන් ළරන ඳමපුරුද්ද සනාථ ළරන ලිපි ල ආයතන 

ප්රධාියයා විිනන් සකතිළ ළරන ද පිටඳත් ඉල්ලුම්ඳත්රයට පිිවේලලින් අුණ න්න. ියධාරියා/ියධාරිියයේේ 

ළාර්යසාධන ලාර්තාල ුණල් පිටුල (I ලන ේරේණියට උසස්වූ ඳසු) සකතිළ ළම පිටඳත් අුණ ා තිබීම 

ප්රේයජජ්ලත් ේ.. ිනයලු ලිපි අයදුම්ඳතට අුණ ා තිබිය යුතු අතර ඳසු අලස්ථාලළ ඉදිරිඳත් ළරන ේල්ඛන කුණු 

බා දීමට සළා බනු ේනොැේේ.) 

අමාතයාිංය/ 

යදඳාර්තයම්න්තුල/ 

කාර්යාය 

කා ලකලානුල 

ියධාරීයා දැර අධීක්ක තනතුර 

කාය 
වනාථ කිරීයම් 

ලිපි අමුණා 

ඇති/නැති බල දින සට දින දක්ලා අවුරුදු මාව 
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11. ඉකුත් අවුරුදු 05 තුෂ ඔය  කැපී යඳයනන කාර්ය සද්ධීන් යව ඔබ වකන්යන් යමොනලාද?...................... 

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

 

12. ඉකුත් අවුරුදු 05 තුෂ ඔය  කාර්ය වාධන ලාර්තාල අයශඳත් වටශන් ලාර්තා කර තිය ද? 

………………………. 

 එයවේනම් විව්තර දක්ලන්න :-…………………………………………………………………………… 

 

13. අයදුම්ඳත් ළැවීේම් අලසාන දිනට පර්ලාවන්න ඳව් අවුරුදු කාය තුෂ සයලුම ලැටුප් ලර්ධක උඳයායගන 

තිය ද? 

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

 2012.10.15 දිනට ඳසුල උඳයා යනොගත් ලැටුප් ලර්ධක යශ නම් එයවේ වීමට යශේතු දක්ලන්න…………………… 

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

 

14. ඉකුත් අවුරුදු 05 තුෂ විනයානුකූ නීති යටයත් ඔබට විරුද්ධල ක්රියා කරනු ැබ ඇත්ද? 

…………………………………………… 

එ යවේ නම් ලරයද් වශ ඳනලන ද දඩුලයම් ව්ලභාලය වශ දඩුලම් කෂ දිනය ආදිය  විව්තර දක්ලන්න…………. 

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

 

15. ඔය  යවේලා කාය තුෂ යමොනයම් අලව්ථාලක යශජ ලිංකභාලය පිළිබ යම් ක්රියාලකට යශජ දරාචාරයකට තුඩු 

යදන යලනත් විමාචාර ක්රියාලකට යශජ දවමලම් බා ඇත්ද?  …………………………………. 

එ යවේ නම් ලරයද් ව්ලභාලය යදන ද දවමලම් වශ දවමලම් කෂ දිනය ආදී  විව්තර වශන් කරන්න 

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

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

 

16. අිංක 12 හි දැක්යලන අයශඳත් වටශන් යශජ ඉශත අිංක. 14 වශ අිංක.15 හි වශන් විනයානුකූ ක්රියා කිරීම් 

ගැන ඔබට ියරීක්ණ කිසලක් තිය ද?..................................................................................................... 

 

17. රානය කෂමනාකරණ වශකාර යවේලය  අියරේණියට උවව්වීයම් අයප්ක්ාලන් මුදුන්ඳත් කර ගැනීම වශා 

ඔබ ට යම් වියේ සුදුසුකම් යශ නම් වශන් කරන්න…………………………………………………………………………….. 

 

18. ඉශත වශන් ව සයලු යතොරතුරු ියරලදය වශ වි්ලාසී යව මා වඳයා ඇති බැශ ප්රකා යකොට වශතික කරි. 

තලද විභාගය ඳැලැත්වීම වම්බන්ධයයන් විභාග යකොමවාරිව් නනරාල් විසන් ඳනලනු බන නීතිරීතිලට මම 

යටත්ලන බලද ප්රකා කරි. 

 

 

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

දිනය :-        අයදුම්කරුයේ අත්වන 
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19.  ආයතන ප්රධාියයාේේ සකතිළය 
 

ියධාරියා/ියධාරිියයයේ යඳෞද්ගලික ලිපි යගොනුයශ I යරේණියට ඳත්ව දින සට ලන කාර්යය වාධන ලාර්තා ඇසුයරන් 

ඳශත යතොරතුරු වම්පර්ණ කරන්න. 
 

කාර්යයවාධන ලර්ය 

ියධාරියා දැර අධීක්ක තනතුර 

කාර්යය වාධන 

ලාර්තා අනුල  

දින සට දින දක්ලා 
වනාථ 

යශ 

වනාථ 

යනොයශ 

2016/ _ / _ 2017/ _ / _    

2015/ _ / _ 

2014/ _ / _ 

2013/ _ / _ 

2012/ _ / _ 

2011/ _ / _ 

2010/ _ / _ 

2009/ _ / _ 

2008/ _ / _ 

2007/ _ / _ 

2006/ _ / _ 

2005/ _ / _ 

2004/ _ / _ 

2003/ _ / _ 

2002/ _ / _ 

2001/ _ / _ 

2000/ _ / _ 

1999/ _ / _ 

1998/ _ / _ 

2016/ _ / _ 

2015/ _ / _ 

2014/ _ / _ 

2013/ _ / _ 

2012/ _ / _ 

2011/ _ / _ 

2010/ _ / _ 

2009/ _ / _ 

2008/ _ / _ 

2007/ _ / _ 

2006/ _ / _ 

2005/ _ / _ 

2004/ _ / _ 

2003/ _ / _ 

2002/ _ / _ 

2001/ _ / _ 

2000/ _ / _ 

1999/ _ / _ 

 

 

 

 

 

 

  

       / _ / _        / _ / _    

 

 යමම අකෘති ඳ්රය  වශන් කර ඇත්තා ව යතොරතුරු ................................................................... මශතායේ 

/ මශත්ියයේ/ යමනවියයේ යවේලා ලාර්තා වමඟ විංවන්දනය කෂ බලත්, ඒලා ියලැරදි බලත් ියධාරියායේ ඳෂපුරුද්ද 

වනාථ කිරීම වශා ඉදිරිඳත් කරන ලිපි මවිසන් වශතික කර යම් වමග අමුණා ඇති බලත්, රානය ඳරිඳාන චක්රයල්ඛ 

24/2017 විිවිධාන අනුල අයදුම් කිරීමට සයුව සුදුසුකම් වපුරා ඇති බලත් යමයින් වශතික කරි. ඔහුයේ / ඇයයේ ලැඩ 

ශා ශැසරීම් වතුටුදායක ලන අතර ඔහුට/ඇයට විරුද්ධල විනයානුකූ ක්රියාමාර්ගයක් යගන යනොමැති බලත් ඉදිරිය දී 

එලැිය ක්රියාමාර්ගයක් ගැනීමට අදශව් යනොකරන බලත් වශතික කරි. 

 

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

         ආයතන ප්රධාියයායේ අත්වන  

දිනය     :-  ……………………………………………………………………….   

නම          :- .................................................................... 

ඳදවිය      :- ..................................................................... 

ිය මුද්රාල:- ............................................... ..................... 

(ඳදවි නාමය ිය මුද්රායලන් තශවුරු විය යුතුය)    




