
 



wxl 2"305 - 2022 fkdjeïn¾ ui 04 jeks isl=rdod - 2022'11'04

^rcfha n,hmsg m%isoaO lrk ,§&

I jeks fldgi : (IIw) jeks fPoh - m<lsÍï
^fjk fjku f.dkq lr .; yels mßÈ iEu fldgilg u wh;a tla tla  NdIdjlg fjk fjku msgq wxl fhdod we;&

Y%S ,xld m%cd;dka;%sl iudcjd§ ckrcfha .eiÜ m;%h 

msgqj 

;k;=re wenE¾;= .... ... ... 1904

    msgqj 

úNd." úNd. m%;sM, wdÈh ... ... ... 1974

i;sm;d ksl=;a jk .eiÜ m;%fhys m<lsÍu  i|yd Ndr.kq ,nk oekaùï ms<sn|

jeo.;a ksfõokhhs  

Y%S ,xld m%cd;dka;%sl iudcjd§ ckrcfha .eiÜ m;%fha wjika msgqfõ iEu udihl u uq,a i;sfha § m< lrk ksfõok Ndr.kakd Èkhka iy fõ,djka 

ms<sn|j ñka wjOdkh fhduq lrkq ,efí'

.eiÜ m;%fha m< lsÍu i|yd oekaùï Ndr.ekSu .eiÜ m;%h m<lrkq ,nk Èkhg i;s follg fmr isl=rdod Èkfhys oyj,a 12'00 g wjika 

lrkq ,efí' ;k;=re - wenE¾;=" úNd." fgkav¾ iy fjkafoais ms<sn| oekaùïj, wjika Èk iy fõ,djka ta ms<sn|j Wkkaÿjla olajk whg m%udK-

j;a ld, fõ,djla ,efnk mßÈ fhdod.; hq;= njg" ish¨ u fomd¾;fïka;=" ixia:d iy uKav, hkdÈh j.n,d.; hq;= nj ñka wjOdrKh flf¾' 

m<lsÍu i|yd tjkq ,nk iEu oekaùula u ;ks me;af;a muKla meyeÈ,sj msgm;a l< hq;= h' ksrjoH;djh ms<sn|j lrk úuiSï iy meñKs,s .eiÜ 

m;%h m< jQ Èk isg f;uilg miqj Ndr.kq fkd,efí'

.eiÜ m;%fha m< lrk iEu oekaùula u .eiÜ m;%h m< lrkq ,nk Èkg i;s follg fmr tkï" 2022 fkdjeïn¾ ui 25 jeks Èk 

m<lrk .eiÜ m;%fha oekaùï 2022 fkdjeïn¾ ui 11 jeks Èk oyj,a 12'00g fyda Bg fmr ;emEf,ka fyda f.kú;a rcfha uqøKd,hg NdrÈh hq;= h'

  2006 wxl 19 ork bf,lafg%dksl .kqfokq mk; - 9 jeks j.ka;sh

“hï m%ldYkhla" Í;shla" ksfhda.hla" kshuhla" w;=re jHjia:djla" ksfõokhla fyda fjk;a lsisjla .eiÜ m;%fha m< l< hq;= njg hï mk;lska 

fyda kS;s m%{ma;shlska úêúOdk i,iajd we;s wjia:djl" ta Í;sh" ksfhda.h" kshuh" w;=re jHjia:dj" ksfõokh fyda fjk;a foh bf,lafg%dksl 

iajrEmfha jk .eiÜ m;%hl m< lrkq ,enqjfyd;a ta úêúOdkh iïmQ¾K lr we;a;dla fia ie,lsh hq;= h'˜

.x.dks ,shkf.a"
rcfha uqøKd,hdêm;s' 

2022 ckjdß ui 01 jeks Èk"

fld<U 08"

rcfha uqøK fomd¾;fïka;=fõ § h'

fuu .eiÜ m;%h  www. documents.gov.lk fjí wvúfhka  nd.; l< yel'
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1974 I fldgi : (IIw) fPoh - Y%S ,xld m%cd;dka;%sl iudcjd§ ckrcfha .eiÜ m;%h - 2022'11'04

úNd." úNd. m%;sM, wdÈh

ixfYdaOkh lsÍuhs

Y%S ,xld ;dlaIK fiajfha I fY%a‚fha ks,Orhka i|yd jk III ld¾hlaIu;d lvbï úNd.h-2020 ^2022&
l<ukdlrKh ms<sn| ff;%udisl iy;sl m;% mdGud,dj&

Y%S ,xld m%cd;dka;%sl iudcjd§ ckrcfha wxl 2"284 yd 2022'06'10 Èke;s .eiÜ m;%fhka m%isoaêhg m;alr we;s Y%S ,xld 

;dlaIK fiajfha I fYA%‚fha ks,Orhka i|yd jk f;jk ld¾hlaIu;d lvbï úNd.h 2020 ^2022& whÿïm;a le|ùfï 

ksfõokfha whÿïm;a Ndr .kakd wjika Èkh 2022'12'31 Èk olajd §¾> lrkq ,efí'

tA wkqj Wla; .eiÜ ksfõokfh ys 01 yd 03 fþohka yd wdo¾Y whÿïmf;ys wxl 12 w ^ii&" wd ^ii& i|yd my; 

ixfYdaOkhka we;=<;a lrkq ,nhs' tys i|yka wfkl=;a lreKq yd fldkafoais fkdfjkiaj mj;S'

01 fþoh (

 wxl 1930$12 yd 2015'09'01 Èke;s rcfha w;súfYAI .eiÜ ksfõokh u.ska m%isoaO lrk ,o YS% ,xld ;dlaIK 

fiajfha fiajd jHjia:djg wkql+,j hf:dala; mdGud,dj YS% chj¾Okmqr úYAjúoHd,fha l<ukdlrK wOHhk 

yd jd‚c úoHd mSGh u.ska 2023 fmnrjdß ui isg i;s wka; mdGud,djla f,i i;s 15la mqrd fikiqrdod Èkhka 

ys meje;aùu wdrïN lrkq ,nk nj fuhska ksfõokh lrkq ,efí'

03 fþoh ( 

 fuu mdGud,dj i|yd whÿï lsÍfï wdo¾Y whÿïm; fuu ksfõokh wjidkfha m<lr we;' tu wdo¾Y whÿïm; 

wkqj wfmalaIlhska iajlSh whÿïm;a ms<sfh, lr .; hq;= w;r" tA wkqj Y%S ,xld ;dlaIK fiajfha uOHu rcfha 

ks,Orfhl= kï ;u fomd¾;fïka;= m%Odkshd u.ska o"  Y%S ,xld ;dlaIK fiajfha m<d;a rdcH fiajfha ks,Orfhl= 

kï Tjqka fiajh lrk m<d;a iNdfõ m<d;a rdcH fiajd fldñIka iNdfõ f,alï u.ska o" 2022 foieïn¾ ui 

31 jeks Èk fyda Bg fmr ,efnk fia" mSGdëm;s" l<ukdlrK wOHhk yd jd‚c úoHd mSGh" YS% chj¾Okmqr 

úYAjúoHd,h" .xf.dvú," kqf.af.dv hk ,smskh fj; ;u whÿïm; ,shdmÈxÑ ;emEf,ka túh hq;=h' whÿïm;a 

bÈßm;a lrk ,shqï ljrfha ju;a mi by< fl<jf¾ —Y%S ,xld ;dlaIK fiajfha I fY%a‚fha ks,Orhka i|yd jk 

f;jk ld¾hlaIu;d lvbï úNd.h -2020 ^2022&— f,i i|yka úh hq;=h' whÿïm;a Ndr .kakd wjika Èfkka 

miqj ,efnk whÿïm;a lsisÿ mÍlaIKhlska f;drj m%;slafIam lsÍug mSGdêm;s fj; n,h msßkukq ,efí'

wdo¾Y whÿïm; (

12' ^w& Tn Y%S ,xld ;dlaIK fiajfha I fY%a‚fha ks,Orfhl= kï" 

 ^ii& 2022'12'31 Èkg I fYA%Ksfha il%Sh fiajd ld,h ( wjq'         udi           Èk

 ^;uka úiska i;H msgm;la njg iy;sl lrk ,o I fY%A‚hg Wiiaùï ,enQ ,smsfha msgm; weuqKqula f,i bÈßm;a 

lrkak'&

 ^wd& Tn Y%S ,xld ;dlaIK fiajfha II fYa%‚fha ks,Orfhl= kï (

 ^ii& 2022'12'31 Èkg II fYA%‚fha il%Sh fiajd ld,h ( wjq (           udi (        Èk (

 tï' tï' mS' fla' udhdÿkafk" 

 f,alï" 

 rdcH mßmd,k" iajfoaY lghq;=" m<d;a iNd yd m<d;a md,k wud;HdxYh'

2022 Tlaf;dan¾ 27 jeks Èk 

rdcH mßmd,k" 

iajfoaY lghq;=" 

m<d;a iNd yd m<d;a md,k wud;HdxYh" 

ksoyia p;=ri%h" 

fld<U 07'

^.eiÜ ksfõokh yd wdo¾Y whÿïm;%h www.pubad.gov.lk fj;ska Nd.; lr.; yel'&
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ආදර් අයදුම්ඳත්රය 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
        (කාර්ඹාරයීඹ ප්රයඹජනනඹ වා )
  

 

ශ්රි ංකා තාක්ණ සවේලසේ I ලන සරේණිසේ නිධරන් වශා ලන 

සතලන කාර්යක්මතා කඩඉම් විභාගය  - 2020 (2022) 

(කෂමනාකරණය පිළිබද ත්රත්රමාකක වශතික ඳත්ර ඳාඨමාාල) 
Third Efficiency Bar Examination for the Officers in Grade I  

of Sri Lanka Technological Service – 2020 (2022) 

(Three Months Certificate Course on Management) 
 

 
01. (අ)  මුර’කුරු අගට යඹොදා මුර’කුරු භඟ නභ   :  ............................................... 
           (ඉංග්රීසි ක කිටලට අ අකුයයන්)   

උදා: GUNAWARDHANA, M.G.B.S.K. 

   

 (ආ)   ම්පූර්ණ නභ : ....................................................... 
  (ඉංග්රීසි ක කිටලට අ අකුයයන්) 
 

 (ඇ) මුර’කුරු භඟ නභ : ............................................. 
  (සි කංවයරන් / යදභයශන්) 
 
02. ඔඵ අඹත් න්යන් ඳශාත් යානය  යේඹට ද, එයේ යනොභිති නම් කුභන යානය යේඹට ද ඹන ග  
     අදාශ අංකඹ යකොටු තුශ ලිඹන්න 

   
(භධයභ යනයේ යේඹ -10 /ඵ්නාහිය ඳශාත් යානය යේඹ-01 / භධයභ ඳශාත් යානය යේඹ- 02 
/ දකුණු ඳශාත් යානය යේඹ-03 / උතුරු ඳශාත් යානය යේඹ -04 / නියගනහිය ඳශාත් යානය 
යේඹ -05/ ඹම ඳශාත් යානය යේඹ-06 / උතුරුභිද ඳශාත් යානය යේඹ-07 / ඌ ඳශාත් 
යානය යේඹ-08/ ඵයගමු ඳශාත් යානය යේඹ-09) 

 

03. තනතුරු නාභඹ (ඉංග්රීසි ක කිටලට අ අකුයයන්) : .......................... 
 

04. ඔඵ අඹත්න උඳ යදඳාර්තයම්න්තු / අංලඹ : 
 (ඉංග්රීසි ක කිටලට අ අකුයයන්)....................................................... 

 (සි කංවයරන් / යදභයශන්) ....................................................... 

 

05. ඔඵ අඹත්න යදඳාර්තයම්න්තු  :  

 (ඉංග්රීසි ක කිටලට අ අකුයයන්)....................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

තැඳැල් 

මුද්දරයක 

ප්රමාණසේ ාායා 

රඳයක් සමහි 
අලන්න.  
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 (සි කංවයරන් / යදභයශන්) ....................................................... 

 
06. යානකාරී ලිටලනඹ 
 ...................................................... 
 (ඉංග්රීසි ක කිටලට අ අකුයයන්) 
 ..................................................... 
           (සි කංවයරන්/ යදභයශන්) 
 

 

07.  (i) යඳෞද්ගලික ලිටලනඹ : 
  ...................................................... 
  (ඉංග්රීසි ක කිටලට අ අකුයයන්) 
  ...................................................... 
  (සි කංවයරන්/ යදභයශන්) 
  

 

(ii) ඳදංචි ද්ත්රික්කඹ   :   .................................... 
 
08. විදුත් තිඳ ර :  ............................................................... 
 
09. දුයකථන අංකඹ: 
     යඳෞද්ගලික  

         යානකාරි  

 
10. ්ත්රී / පුරු බාඹ :      
  පුරු -  M   

                        ්ත්රී    -   F       (අදාශ අක්යඹ යකොටු තුශ ලිඹන්න)  

 

 

 11.    (i)  නාතික විඳුනුම්ඳත් අංකඹ :       
 

(තභන් විසි කන් තය ටලටඳතක් ඵට අනු අත්න් කර නාතික විදුනුම්ඳයත් ටලටඳතක් අමුණන්න.) 
 

(ii)  උඳන් දනඹ :  ර්ඹ                     භාඹ              දනඹ 
    
 

12. අ)  ඔඵ ශ්රී රංකා තාක්ණ යේයේ I යරේණියේයේ ලධරධයයඹකු නම්; 
 

(i) I යරේණියේඹට උ් වු දනඹ   : 
       ර්ඹ                      භාඹ              දනඹ      
 

 (ii) 2022. 12. 31 දනට I යරේණියේයේ ක්රීඹ  යේා කාරඹ    :   
                           අවු                      භාඹ                    දන  
 

 
(තභන් විසි කන් තය ටලටඳතක් ඵට වතික කයන රද I යරේණියේඹට උ්වීම් රිබූ ලිටලයේ ටලටඳත 
ඇමුණුභක් යර ඉදරිඳත් කයන්න.) 
 
 
 
 

            

    

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



3 

 

      ආ)  ඔඵ ශ්රී රංකා තාක්ණ යේයේ II යරේණියේයේ ලධරධයයඹකු නම්; 
 

(i) II යරේණියේඹට උ් වු දනඹ:    

(ii) ර්ඹ                    භාඹ    දනඹ    

 

 (ii) 2022. 12. 31   දනට II යරේණියේයේ ක්රීඹ  යේා කාරඹ    : 

                       අවු                        භා                          දන  

  

(iii) යදන කාර්ඹක්භතා කඩඉම් විබාගඹ භත් වු දනඹ :    

                       ර්ඹ                                   භාඹ            දන 

 

 

(තභන් විසි කන් තය ටලටඳතක් ඵට වතික කයන රද යදඳාර්තයම්න්තු ප්රධාලධඹා විසි කන් ලධරධයඹා  
යත ලධකුත් කයන රද යදන කාර්ඹක්භතා කඩඉම් ඳරීක්ණයේ ප්රතිපර ය අනනයේ ටලටඳත  
ඇමුණුභක් යර ඉදරිඳත් කයන්න.) 
 
 
ඉවත වන් යතොයතුරු ලධියද ඵත්, ඳාඨභාරා ඳිිත්වීභ, විබාගඹ ඳිිත්වීභ වා ප්රතිපර ලධකුත් 

කිරීභ ම්ඵන්ධයඹන් ශ්රී නඹර්ධනපුය විල්විදයාරයේ කශභනාකයණ අධයඹන වා ාණියේන විදයා ඨයඨයේ 

ටලඨාධිඳති  විසි කන් ඳනනු රඵන නීතිරීති රට වා ආඹතන ංග්රවයේ විධිවිධාන රට ඹටත්න ඵ ද 

ආදර්ල අඹදුම්ඳතට අනුකූර න ඳරිද අඹදුම්ඳත කා ඇති ඵද ප්රකාල කයි. 

  

 

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

        අයදුම්කරුසේ අත්වන  

                             

අත්වන වශතික කිරීම 
 
භායේ කාර්ඹාරයේ ලධරධාරිඹකු/ ලධරධාරිලධඹක ව භා යඳෞද්ගලික ලයඹන් දන්නා වඳුනන 
........................................... භවතා/භවත්ිඹ/යභයනවිඹ ................................... දන භා ඉදරිටලට දී 
අත්න් කශ ඵ වතික කයි. 
 

 

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

අත්වන වශතික කරන නිධරයාසේ අත්වන ශා 

නිමුද්රාල 
  

දිනය :................................... 
 

සදඳාර්තසම්න්තු ප්රධානියාසේ වශතිකය 

 
ඉවත අංක 01 සි කට 12 යතක් අඩංගු යතොයතුරු ලධ ියද ඵත්, අඹදුම්ඳත් කිවීම් ලධයේදනයේ 07 යේදයේ 

ටවනට අනු වා 08, 09 යේද ර විධිවිධාන රට ඹටත් යභභ අයේක්කඹා යභභ ඳාඨභාරාට 

වබාගී වීභට සුදුසුකම් හිත ශ්රී රංකා තාක්ණ යේයේ ලධරධයඹකු ඵත්, ලධඹිත ඳාඨභාරා ගා්තු 

යගවීභට යදඳාර්තයම්න්තුට විකිඹා ඳතින ඵත් වතික කයි.  

 

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

        සදඳාර්තසම්න්තු ප්රධානියාසේ අත්වන ශා නිමුද්රාල 

 

දිනය :...................................  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



4 

 

 

පිරික්සුම 

1. තභන් විසි කන් තය ටලටඳතක් ඵට අනු අත්න් කශ උේඳින්න 

වතිකයේ    ටලටඳතක් අමුණා ඇත. 

2. තභන් විසි කන් තය ටලටඳතක් ඵට අනු අත්න් කශ නාතික 

විදුනුම්ඳයත් ටලටඳතක් අමුණා ඇත.  

3. තිඳි අ මුද්දයඹක ප්රභාණයේ ාාඹා රඳඹක් අඹදුම්ඳත ඉවශ දකුණත් 

යකශයර් අරා ඇත. 

4. තිඳි අ මුද්දයඹක ප්රභාණයේ ාාඹා රඳඹක් අඹදුම්ඳත භඟ අමුණා 

ඇත. 

 

5. තභන් විසි කන් තය ටලටඳතක් ඵට වතික කයන රද I යරේණියේඹට 

උ්වීම් රිබූ ලිටලයේ ටලටඳත අමුණා ඇත.  

  යවජ 

තභන් විසි කන් තය ටලටඳතක් ඵට වතික කයන රද යදඳාර්තයම්න්තු ප්රධාලධඹා  

විසි කන් ලධරධයඹා යත ලධකුත් කයන රද යදන කාර්ඹක්භතා කඩඉම්  

ඳරීක්ණයේ ප්රතිපර ය අනනයේ ටලටඳත අමුණා ඇත.  
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