
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

දුරකතන සෆක්වහ ඊ-මේල් ලිපිනය නිදශවහ චතුරශ්රය  මක ෂ  07  ශ්රි  කළ. 

த ொலைபபசி             011-2696211-13  த ொலைநகல்     011-2695279 ின்னஞ்சல்    information@pubad.gov.lk முகவொி சு ந் ி சதுக்கம் தகொழும்பு 07 இைங்லக.   
Telephone         011-2166000 Fax    E-mail   Address Independence Square, Colombo 07, Sri Lanka. 
 

මලබ් අඩවිය/ இலைத் ளம் / Website : www.pubad.gov.lk 

 

රාජ්ය පරිපරා,  පවවලේශ පටයුතු,  පරෂා්  පවා ා පශා පරෂා්  පරා, පඅමාත්යාාංය 

தபொது  நிருவொக, உள்நொட்டலுவல்கள், ொகொை சலப௧ள் ற்றும் உள்ளூொட்சி அலச்சு 

Ministry of Public Administration, Home Affairs, Provincial Councils and Local Government 

 

මමේ අ කය      මබ් අ කය     දිනය 
எனது இை       MPA/SSD/12/RECRU/9938 (II) ප      உது இை             ிக ி      2023.03.23 
My No      Your No     Date 
 

 

ශ්රී පාංටා පවිද්යා් මට පේවයලේ  පවිේය පේරයණියටයය පසවවව පරීම ම පශා පත්,ු,වලලය පර්  පරීම ම 

  

උක්ත කරුණට අනුල ඳශත වශන් මදඳළර්තමේන්තුල ශ්රී  කළ විදයළත්මකමක මවයලමව විමය මශ්රයණියේමව 

පුරප්ඳළඩු පිරවීම වශළ අයදුේඳත්මක කෆලනු ෆමබ්. 

 

I. ආණ්ඩුමේ රව ඳරීක්ක මදඳළර්තමේන්තුල - වෆක කටයුතු මල්ඛන පිළිබ ආණ්ඩුමේ ඳරීක්ක 

II. ලන ව රක්ණ මදඳළර්තමේන්තුල - අතිමර්ක ලන ව රක්ක ජනරළල් (ලන ආරක්ණ, මමමශයුේ ශළ 

කෂමනළකරණ) 

III. අඳනයන කෘෂිකර්ම මදඳළර්තමේන්තුල - අතිමර්ක අධයක් ජනරළල් (ඳර්මවණ) 

IV. ඳරිවර අමළතයළ ය - අතිමර්ක මල්කේ (ඳරිවර ප්රතිඳත්මකති ශළ වෆසුේ) 

 

02.  ඒ අනුල උක්ත වශන් අමළතයළ  ෙ මදඳළර්තමේන්තුල ශ්රී  කළ විදයළත්මකමක මවයලමව තනතුරුලට 

අයදුේකිරීමට සුදුසුකේ වේපූර්ණ ක නිධරයන්ට මේ වශළ ඉල්ලුේ කෂ ශෆකි බල කළරුණියේකල දන්ලළ 

සිටිමි. 

03.  තලද මීට අදළෂ අයදුේඳත්රය www.pubad.gov.lk  වහමවය ද බළ ගත ක ශෆකිය. 

 

 

මක්.ඩී.එන්. ර ජිත්මක අමවෝක 

මල්කේ 

රළජය ඳරිඳළන  වහලමේ කටයුතු  ඳෂළත්මක වභළ ශළ ඳෂළත්මක ඳළන අමළතයළ ය 

 

දුරකථන අ කය ෙ සෆක්වහ : 0112-695187 

විදුත්මක ලිපිනය                : pubadssd@gmail.com 
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රාජ්ය සේව ලා සේම ිෂ්  සවාාල 

 

ශ්රී සාමා සද්යාත්මක ම සේව ලේ  සI සේර ණියේේ  සලධරය්  සේජ්යතාවාල සශා සසලවවාල ස ව සඑ  සේව ලේ  සද්ේ  ස

ේර ණියේයඋ සසවවත සරීම  ස 

 

අංක 1877/27 දරන 2014 අග ෝව්තු මව 28 දිනැති  ැවට් පත්රගේ  පෂ කරන ද, 1996/25 ශා 2016 

ගදවැම්බර් මව 06 දිනැති අතිවිගේ  ැවට් පත්රගය්  වංගෝනනය කරන ද 2006001001 දින ිට  බා්මමක 

ලන ශ්රී ංකා විදයා්මමක ගවේලගේ  ගවේලා ලයලව්ාා වං්රශගේ  1003 ල ් තිය ශා අනුමත බඳලා  ැනීම් 

පරිපාටිල විධිවිනාන ප්රකාරල, පශත වඳශ්  ගදපාර්තගම්් තුල පලතින පුරප්පාඩු 04ක් වඳශා ශ්රී ංකා 

විදයා්මමක ගවේලගේ  I ගරේණිගේ  සුදුසුකම්්ම නිනරය්  එම ගවේලගේ  විගේ ගරේණිය  උවව් රීම ශා 

තනතුර  ප්ම රීම වඳශා අයදුම්ප්ම කැඳලනු ැගේ0 

 

01.  පුරප්පාඩු වංඛ්යාල: 

 

අනු ස

අාමය 

අ ාවයාා ස/ ස

ේඳාර්වේේ් තු ස ස 

වනතුර පුරප්ඳාඩු ස

වාඛ්යාල 

මාරණය 

 

01 
ආණ්ඩුගේ රව 
පීක්ක 
ගදපාර්තගම්් තුල 

වැක ක යුතු ගේඛ්න 
පිළිබඳ ආණ්ඩුගේ පීක්ක 
 

 

01 

 

විගේ ගරේණිය  උවව් 
රීම ශා තනතුර  ප්ම 
රීම 

 

02 ලන වංරක්ණ 
ගදපාර්තගම්් තුල 

අතිගර්ක ලන වංරක්ක 
ජනරාේ  
(ලන ආරක්ණ, ගමගශයුම් 
ශා කෂමනාකරණ) 

 

01 

 

 

විගේ ගරේණිය  උවව් 
රීම ශා තනතුර  ප්ම 
රීම 
 

 

03 

 
අපනයන කෘෂිකර්ම 
ගදපාර්තගම්් තුල 
 
 

අතිගර්ක අනයක් 
ජනරාේ(පර්ගේ ණ) 
 
 

 

01 

විගේ ගරේණිය  උවව් 
රීම ශා තනතුර  ප්ම 
රීම 

 

04 පරිවර අමාතයාංය 

අතිගර්ක ගේකම් (පරිවර 

ප්රතිප්මති ශා වැසුම්) 

 

01 

විගේ ගරේණිය  උවව් 
රීම ශා තනතුර  ප්ම 
රීම 

 

020 උවව් රීම වඳශා වපුරාලිය යුතු සුදුසුකම්0 
 

I. වි්ලවිදයා ප්රතිපාදන ගක ිෂ්  වභාල විිට්  පිළි ්ම වි්ලවිදයායර්  ගශෝ උපාධි ප්රදානය 

රීගම් ආයතනයක් ලගය්  වි්ලවිදයා ප්රතිපාදන ගක ිෂ්  වභාල විිට්  පිළිග න ඇති 

ආයතනයර්  ගශෝ අදාෂ බඳලා  ැනීගම් පරිපාටිගේ  නි්චිතල වඳශ්  කරන ද විය ක්ගේත්රයර්  

ප්චා්ම උපාධියක් බා තිබීම0 
  

II. උවව්වීම් වඳශා සුදුසුකම් බන දින  ශ්රී ංකා විදයා්මමක ගවේලගේ  I ගරේණිගේ  ලවර පශක (05) 

වක්රීය ශා වතුටුදායක ගවේලා කායක් වම්පූර්ණ කර තිබීම ශා පෂමු ගරේණිය  උවව් රීගම්  පසු 

ලැටුප් ලර්නක පශක් (05) උපයාග න ඇති නිනරගයකු වීම0 
 

III. උවව් රීම වඳශා සුදුසුකම් බන දින  ශ්රී ංකා විදයා්මමක ගවේලගේ  ලවර 18ක  ගන අඩු වක්රීය 

ගවේලා කායක් වම්පූර්ණ කර තිබීම0 
 

IV. උවව්වීම් වඳශා සුදුසුකම් බන දින  පූර්ලාව් න ලවර පශක් (05) තුෂ ලාර්ෂික කාර්ය වානනය 

වතුටුදායක ගශෝ ඉශෂ මට් මක පැලතීම0 
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V. රාජය ගවේලා ගක ිෂ්  වභා චක්රගේඛ්: 01/2020 අනුල උවව්වීම් වඳශා සුදුසුකම් බන දින  

පූර්ලාව් නතම ලවර පශ (05) තුෂ වතුටුදායක ගවේලා කායක් තිබීම ශා විනයානුක දඬුලමක  

ක් ගන වී තිබීම0   

VI.  

 

අනු ස

අාමය 

ේඳාර්වේේ් තුල ස

/ සඅ ාවයාාය 

වනතුර සුදුසුම  

 

01 
ආණ්ඩුගේ රව 
පීක්ක 
ගදපාර්තගම්් තුල 
 

වැක ක යුතු 
ගේඛ්න පිළිබඳ 
ආණ්ඩුගේ පීක්ක 
 
 
 

I ිට  V දක්ලා ිටයලුම සුදුසුකම් 

වම්පූර්ණ කරනු ැබූ ආණ්ඩුගේ රව 

පීක්ක ගදපාර්තගම්් තුගේ වැක 

ක යුතු ගේඛ්න පිළිබඳ ආණ්ඩුගේ 

නිගයෝජය පීක්ක තනතුර දරන 

නිනරගයකු වීම0 

 

02 ලන වංරක්ණ 
ගදපාර්තගම්් තුල 
 
 
 
 
 
 
 
 

අතිගර්ක ලන 
වංරක්ක ජනරාේ  
(ලන ආරක්ණ, 
ගමගශයුම් ශා 
කෂමනාකරණ) 
 
 
 
 
 
 

I ිට  V දක්ලා ිටයලුම සුදුසුකම් වම්පූර්ණ 
කරනු ැබූ ලන වංරක්ණ 
ගදපාර්තගම්් තුගේ ලන වංරක්ක 
(ආරක්ණ ශා නීති ක්රියා්මමක රීම 
/වමාජ ලන විදයා ශා ලන ලයාප්ති / ලන 
විදයා ශා ලන කෂමනාකරණ / වැසුම් 
ශා ප්ර ති පාන / පරිවර කෂමනාකරණ 
ශා භූ වම්ප්ම / ලන වං ණන ශා භූ විදයා 
ගත රතුරු / පාරිවරික වංචාර /   ජජල 
විවින්මල ශා ජානාර වංරක්ණ)  යන 
තනතුරක ගවේලගේ  නියුතු නිනරගයකු 
වීම0 

 

03 

 
අපනයන 
කෘෂිකර්ම 
ගදපාර්තගම්් තුල 
 
 
 
 
 
 
 

අතිගර්ක අනයක් 
ජනරාේ(පර්ගේ ණ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I ිට  V දක්ලා ිටයලුම සුදුසුකම් 

වම්පූර්ණ කරනු ැබූ අපනයන 

කෘෂිකර්ම ගදර්තගම්් තුගේ ශ්රී ංකා 

විදයා්මමක ගවේලගේ  විනායක ගවේලා 

 ණගේ  I ගරේණිගේ  ලවර පශක (05) 

වක්රීය ශා වතුටුදායක ගවේලා කායක් 

වම්පූර්ණ කර ඇති පර්ගේ ණ අංගේ  

නිනරගයකු වීම.  

 
 

 

04 පරිවර අමාතයාංය 
 
 

 

අතිගර්ක ගේකම් 

(පරිවර ප්රතිප්මති 

ශා වැසුම්) 

 

I ිට  V දක්ලා ිටයලුම සුදුසුකම් 

වම්පූර්ණ කරනු ැබූ පරිවර 

අමාතයාංගේ  ගශෝ ලන වංරක්ණ 

ගදපාර්තගම්් තුගේ නිනරගයකු වීම0 

 

030 උවව් රීගම් ක්රමය0 
 

(i) රාජය ගවේලා ගක ිෂ්  වභාල විිට්  අනුමත කරනු බන වම්මුඛ් පීක්ණ මණ්ඩයක් විිට්  

වම්මුඛ් පීක්ණය  භාජනය කර එහි ප්රතිඵ ශා පල්මනා පුරප්පාඩු වංඛ්යාල අනුල විගේ ගරේණිය  

උවව් රීම රාජය ගවේලා ගක ිෂ්  වභාල විිට්  ිටදු කරනු බයි0 

 



   

3 
 

(ii) වම්මුඛ් පීක්ණගේ දී ගජය්ාතාල ශා කුවතාල ඇ යීම  ක් කරනු ැගේ0 ඒ වඳශා ඇමුණුම I හි 

ලන කුණු පරිපාටිය ගය දා  නු ැගේ0 
 

040 රාජය ගවේලගේ  ප්මවීම් පානය ගකගරන ගප දු ගක ් ගේිටල  ද, (ශ්රී ංකා ප්රජාතා් ්රික වමාජලාදී 

ජනරජගේ  අංක 1877/27 දරන 2014.08.28 දිනැති  ැවට්පත්රගේ  පෂ කරන ද) ශ්රී ංකා විදයා්මමක ගවේලා 

ලයලව්ාාගේ පනලා ඇති නියමය්  ශා ගක ් ගේිටල  ද, එම ලයලව්ාාල  කර ඇති ගශෝ ිෂ්  මතු ගකගරන 

ගශෝ වංගෝනනල  ද ය ්මල, ඉශත කී වම්මුඛ් පීක්ණගය්  අනතුරුල ගතෝරා  නු බන නිනරයි්  

පලතින පුරප්පාඩු වංඛ්යාල අනුල ශ්රී ංකා විදයා්මමක ගවේලගේ  විගේ ගරේණිය  උවව් කරනු ැගේ0 
 

050  වම්මුඛ් පීක්ණගේ  දී එක් එක් තනතුර  අදාෂල ඉශෂම කුණු බාග න ශ්රී ංකා විදයා්මමක 

ගවේලගේ  විගේ ගරේණිය  උවව් කරනු බන නිනරයා / නිනරයි්  අතුරි්  රාජය ගවේලා ගක ිෂ්  වභාල 

ප්මවීම් බනරයා ලන තනතුරු වඳශා එම ගක ිෂ්  වභාල විිට්  ප්ම කරනු ඇත0 
 

060 පශත ආකෘතිය අනුල වම්පූර්ණ කරන ද අයදුම්පත්රය ගදපාර්තගම්් තු ප්රනානියා ගශෝ ගදපාර්තගම්් තු 

ප්රනානියා ගලනුල  අ්මව්  රීම  බය්ම නිනාරිගයකු ඉදිරිපි  අ්මව්  කර එම අ්මවන 

ගදපාර්තගම්් තු ප්රනානියා මින්  වශතික කර ගදපාර්තගම්් තු ප්රනානීග  නිර්ගේය ද වහිතල, ලියාපදිංචි 

තැපෑග්  2023 අගප්රේේ මව 12 දින  ගශෝ එදින  ගපර ැගබන පරිදි “ ගේකම්, රාජය පරිපාන, ව්ලගේ 

ක යුතු, පෂා්ම වභා ශා පෂා්ම පාන  අමාතයාංය, නිදශව් චතුරරය ,ගක ෂඹ 07 ” යන ලිපිනය  එවිය 

යුතුය0 අයදුම්පත්රය බශා එලන කලරගේ  ලම්පව ඉශෂ ගකෂලගරහි “ශ්රී ංකා විදයා්මමක ගවේලගේ  විගේ 

ගරේණිය  උවව් රීම” ය් න පැශැදිලිල වඳශ්  කෂ යුතුය0 එදින  පසුල ැගබන රිටදු අයදුම්පතක් භාර 

ගන  ් නා අතර, අයදුම්පත්ර  අව්ාාන ත වීම ගශෝ ප්රමාදවීම වම්බ් නගය්  පැිෂණිලි ද භාර  නු ගන ැගේ0 

 

070  ගමම නිගේදනගයහි ිටංශ, ගදමෂ, ඉංග්රීිට පි ප්මල කරුණු අතර යම් අනනුකුතාලක් ඇති වුලගශ ්ම 
ිටංශ පි පත බා්මමක ගේ0 
  

අයදුම්පත්රය www.pubad.gov.lk ඔව්ගවේ ද බා  ත ක ශැරය0 

 

රාජය ගවේලා ගක ිෂ්  වභාගේ නියමය පරිදි, 

 

 

 

 

        ස ස ස ස ස ස ස ස ස ගක්0ඩී0එ් 0 රංජි්ම අගවෝක 
ගේකම් 

රාජය පරිපාන, ව්ලගේ ක යුතු, පෂා්ම වභා  

ශා පෂා්ම පාන අමාතයාංය 

2023 මාර්තු මව 00023000000000000දින 

 

 

රාජය පරිපාන, ව්ලගේ ක යුතු, පෂා්ම වභා ශා පෂා්ම පාන අමාතයාංය 

නිදශව් චතුරරය, 

ගක ෂඹ 070 

 

 

 

 

 

 

https://www.pubad.gov.lk/
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ශ්රී ස ාමා ස ද්යාත්මක ම ස ේව ලේ  ස ද්ේ  ස ේර ණියේයඋ ස සවවත ස රීම  ස වශා ස ලන ස වේඛ ඛ් ස ඳමෂණණේ  ස සල  ස

ඳරිඳාටිය 

  

01. ේජ්යතාවාල       සල  ස60 

 

ශ්රී ංකා විදයා්මමක ගවේලගේ  වක්රීය ශා වතුටුදායක මු ස ගවේලා කාය වඳශා කුණු බා ගදනු ැගේ0 

 

රාජය ගවේලා ගක ිෂ්  වභා චක්රගේඛ් 01/2019 අනුල එක් එක් අමාතයාංගේ  / ගදපාර්තගම්් තුගේ ඉශෂම 

ගවේලා කායක් වහිත නිනරයා  උපරිම කුණු ප්රමාණය ද අගනකු්ම නිනරය්   ඊ  වමානුපාතික ගව  

කුණු බා ගදනු ැගේ0 

 

02. සලවවාල       සල  ස40 

I.  

 

 සඳරි  සසල  

I. ක්ගේත්රය  අදාෂල ගක්ල ගශෝ කණ්ඩායම් ලගය්  ිටදු කරන ද;   
           

i. පර්ගේ ණා්මමක ප්රකාන (Research Publication) (කණ්ඩායම් ප්රකාන වඳශා 
අදාෂ නිනරයාග  මුලික්මලගය්  කරනු ැබූ ප්රකාන බල  ගදපාර්තගම්් තු 
ප්රනානියා විිට්  තශවුරු කෂ යුතුය) -  එක් ප්රකානයක් වඳශා කුණු 04 බැින්  
(උපරිම ප්රකාන 2 ක් වඳශා) 

 
ii. වාරාං (Abstract)  

 
 ශ්රී ංකාල තුෂ (Local ) - එක් වාරාංයක් වඳශා කුණු 02 බැින්  

(උපරිම වාරාං 2ක් වඳශා) 
 
 ජාතය් තර  (International ) - එක් වාරාංයක් වඳශා කුණු 02 බැින්   

                        (උපරිම වාරාං 2ක් වඳශා) 
 

 
08 
 
 
 
 
 

II. නිබ් නන - එක් නිබ් නනයක් වඳශා කුණු 2.5 බැින්  
 
( ගදලන කාර්යක්මතා කඩඉම ගශෝ I ගරේණිය  උවව්වීම  වකනු ැබූ ප්චා්ම 
උපාධිය වඳශා ඉදිරිප්ම කරන ද නිබ් නනය ශැර ගලන්ම නිබ් නන වඳශා 
පමණක් කුණු බා ගදනු ැගේ) 

            (උපරිම නිබ් නන 2ක් වඳශා) 
 

 
05 
 
 

III. නලයතා / නගලෝ්මපාදන - අදාෂ නිනරයාග  මූලික්මලගය්  වාර්ාකල 
ක්රියා්මමක ව නගලෝ්මපාදනය්  බල  ගදපාර්තගම්් තු ප්රනානියා විිට්  තශවුරු 
කෂයුතු ගේ (එක් නලයතාලක් / නගලෝ්මපාදනයක් වඳශා කුණු 04 බැින් ) 
 
(උපරිම නලයතා / නගලෝ්මපාදන 2ක් වඳශා) 

 

 
08 
 
 
 
 

IV. පුල්මප්ම / වඟරා ලිපි - තමා විිට්  ජනතාල දැනුම්ල්ම රීම  ලියන ද ලිපි 
ගේඛ්න (එක් පුල්මපතක් / වඟරාලක් වඳශා කුණු 02 බැින් ) 
 
(උපරිම පුල්මප්ම / වඟරා ලිපි 2ක් වඳශා) 

04 
 

මු ස කුණු 25 
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II. ඉදිරිප්ම රීම (Power Point Presentation)     (කුණු - 15) 

 
උක්ත I. හි වඳශ්  නලයතා / නගලෝ්මපාදන  කාර්යයක් වම්බ් නගය්  පරි ණකය ආරගය්  
(Power Point) ිටදු කරනු බන විනාඩි 10ක ඉදිරිප්ම රීම0 
 

i. ගතෝරාප්ම කරන තනතුගරහි කාර්ය වානනය වඳශා අරමුණු වශ දැක්ගමහි පලතින වබඳතාලය 

- (Objective & Vision related to the Performance of the post to be Selected) 

         - කුණු 03 

ii. අදාෂ්මලය (Relevancy)      - කුණු 03 

iii. නිර්මාණශීලී්මලය / නලයතා (Creativity / Innovation)   - කුණු 03 

iv. කා කෂමනාකරණය (Time Management)    - කුණු 03 

v. ඉංග්රීිට භාා ප්රවීණතාල (Proficiency in English)   - කුණු 03 

 

 

ව ශන -  

 

අ) ඉශත (v) නිර්ණායකය ය ග්ම කුණු බා  ත ශැක්ගක් අයදුම්කරු ඉංග්රීිට භාාල මින්  ගමම ඉදිරිප්ම 

රීම ිටදු කර් ග්  නම් පමණි0 

ආ) ඉදිරිප්ම රීම  අදාෂ දෘඩ පි පත (Hard Copy) වම්මුඛ් පීක්ණ මණ්ඩය  එම අලවා්ාගේ දී 

ඉදිරිප්ම කෂ යුතුය0 අමතර ලගය්  ඉංග්රීිට මානයගය්  වකවන ද ඉදිරිප්ම රීගම් දෘඩ පි පතක් ද 

ගමම අලවා්ාගේ දී ඉදිරිප්ම රීම අනිලාර්යය ගේ0 
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ආර් සඅයදුේඳත්රය 

 
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 අමාතයාංගේ  / ගදපාර්තගම්් තුගේ ශ්රී ංකා විදයා්මමක ගවේලගේ  

විගේ ගරේණිය  උවව්වීම වඳශා ඉේලුම් රීම ශා විගේ ගරේණිගේ   00000000000000000000000000000000000000000000000 තනතුර 

වඳශා ඉේලුම් රීම 

1. නිනරයා වම්බ් න ගත රතුරු 

i. වම්පුර්ණ නම: (ඉංග්රීිට කැපි ේ අකුරි් ):000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

(උදා: HERATH MUDIYANSELAGE SAMAN KUMARA GUNAWARDHANA) 

ii. මුකුරු වමඟ නම: ( ඉංග්රීිට කැපි ේ අකුරි් )Mr./Mrs./Miss:0000000000000000000000000000000000000000000000 

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

(උදා: GUNAWARDHANA, H0 M0 S0 K0) 

iii. වම්පුර්ණ නම (ිටංශග් ):000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

iv. උප්  දිනය:000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

v. අයදුම්පත භාර  ් නා අලව්  දින  ලයව: අවු00000000000 මාව00000000000000000දින0000000000000000000 

vi. ජාතික ශැඳුනුම්ප්ම අංකය : 0000000000000000000000000000 

vii. ව්ථීර  ලිපිනය :00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

viii. දුරකානය අංකය :    කාර්යාය : 000000000000000000000000000            ජං ම :00000000000000000000.....0000000000000 

ix. විදු්ම ලිපිනය:…………………………………………………………………………… 

2. තනතුර පිළිබඳ ගත රතුරු :  

 

i. ලර්තමාන ගවේලා ව්ාානය ශා ලිපිනය : 

ii. III  ගරේණිය  ප්මවීම් බා ඇති දිනය : 

iii. II ගරේණිය  ප්මවීම් බා ඇති දිනය : 

iv. I ගරේණිය  ප්මවීම් බා ඇති දිනය: 

v. දැන  දරන තනතුර: 

vi. එම තනතුර  ප්ම ව දිනය: 

 

3. ගජය්ාතාල  

 

01 
 
 

අයදුම්ප්ම කැඳලන අලවාන දින  ශ්රී ංකා 
විදයා්මමක ගවේලගේ  වක්රීය ශා වතුටුදායක ගවේලා 
කාය 

 
 

02 
 

අයදුම්ප්ම කැඳලන අලවාන දින  ශ්රී ංකා 
විදයා්මමක ගවේලගේ  I ගරේණිගේ  වක්රීය ශා 
වතුටුදායක ගවේලා කාය 

 
 

03 ලැටුප් රහිත නිලාඩු බා ඇති / නැති බල (ලැටුප් 
රහිත නිලාඩු බා ඇ්මනම් බා ඇති දින වඳශ්  
කර් න) 
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4. ක්ගේත්රය  අදාෂ සුදුසුකම්: 

4.1. අදාෂ ක්ගේත්රය වඳශා දක්ලන ද විගේ දායක්මලය 

ඳර්ේ ණ සශා සප්රමාන ද්වතවර අාෂ සලර්ය 

පර්ගේ ණා්මමක ප්රකාන 

වාරාං 

  

නිබ් නන   

නලයතා/ සනගලෝ්මපාදන   

පුල්මප්ම ලිපි   

 

 පර්ගේ ණ වාරාංය වම්මුඛ් පීක්ණය අලව්ාාගේ දී ඉදිරිප්ම කෂ යුතුය0 

 

5. අයදුම්කරුග  ප්රකාය : 

  ඉශත  වඳශ්  ගත රතුරු මා ද් නා තරිෂ්  වතය ශා නිලැරදි බල ගමයි්  වශතික කරිෂ0 

 

 දිනය : 0000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000 

  අයදුම්කරුග  අ්මවන 

II ගක  ව  

(අමාතයාං ගේකම්/ ගදපාර්තගම්් තු ප්රනානියා විිට්  වම්පූර්ණ කෂයුතු ගේ0) 

 

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 අමාතයාංගේ  / ගදපාර්තගම්් තුගේ ශ්රී ංකා 

විදයා්මමක ගවේලගේ  I ගරේණිගේ  නිනාී 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000 මයා / ිෂය/ ගමනවිය විිට්  ඉදිරිප්ම කර ඇති අයදුම්පගතහි වඳශ්  

ගත රතුරු ගපෞේ ලික ලිපිග  නුගලහි ඇති ගත රතුරු අනුල නිලැරදිය / ලැරදිය0 ඔහු   / ඇය  විරුේනල විනය 

ක්රියාමාර්  රිටලක් ගන මැති / ග න ඇති බල්ම, එලැනි ක්රියාමාර්  ඉදිරිගේ  දී  ැනීම  අදශව් කර ගන මැති / 

ඇති බල්ම, අයඳුම්ප්ම කැඳලන දින  පූර්ලාව් න ලවර 05ක ලැටුප් ලර්නක උපයාග න ඇති / නැති බල්ම, 

කාරුණිකල ද් ලා ිටටිිෂ0 ඔහුග  / ඇයග  අයදුම්පත  නිර්ගේ කරිෂ / ගන කරිෂ0 

  

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000  

අමාතයාං ගේකම්ග  / ගදපාර්තගම්් තු ප්රනානියාග  අ්මවන                                                                                

නි මුද්රාල 

දිනය 

 

 


