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දැන්වීමයි 
 

දකුණු පෂාත් රාජ්ය ේව ලා ේම ිෂන් වභාල 
 

දකුණු පෂාත් රාජ්ය ේව ලේ  ම්මමාන්  වවල්මන  ේදපා්ම ේනන්ුවේ  III ේර ණියේේ   
ේේ/ මැටි/ ේෝශ ම්මමාන්  උපේේම   ුවරු වඳශා  
බඳලා ගැනීේන විලෘ  ශා සීිෂ   රඟ විභාගය - 2020 

 

දකුණු පෂාත් රාජ්ය ේව ලේ  ුරරේපාුවල පලින  පශ  ද්වලා ඇින   ුවරුල   බඳලා ගැනීම  වඳශා 
මුව වඳශන් සුදුසුමන ඇින අයදුනමරුලන්ේගන් ේමම ේම ිෂන් වභාල විසින් අයදුනපත් මැඳලනු ැේේ. 
අයදුනපත් භාර ගැනීේන අලවා  දි ය 2020.09.18 දි  ේ . ේමම විභාගය 2020 ඔ්වේ ෝබ්ම මවදී 
පලත්ලනු ැේේ. 
 

තනතුරු නාමය 
වංකේත 
අේරය 

ේේ ම්මමාන්  උපේේම  A 

මැටි ම්මමාන්  උපේේම B 

ේෝශ ම්මමාන්  උපේේම  C 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
02. III ේර ණියේය  බඳලා ගැනීම විලෘ / සීිෂ  අයදුනමරුලන් වඳශා  රඟ විභාගයම රිනඵ මිනන් 

බඳලා ගනු ැේේ. ේමම විභාගය වඳශා විලෘ  අයදුනමරුලන්  අම රල පශ  වඳශන් 
නියමයන්  ය ත්ල දකුණු පෂාත් රාජ්ය ේව ලේ  ම්මමාන්  ේදපා්ම ේනන්ුවේ  රාථමිිෂම 
ේර ණියේයන්  (PL   ුවරු දරණ) ේව ලමයන්  ද අයදුනම ශැකිය. දකුණු පෂාත් රාජ්ය ේව ලා 
ේම ිෂන් වභාල ේශෝ පත්වීන බනාරීයා ේලනුේලන් ඔහු විසින් බය පලරනු බ  පරිදි 
පිළිගත් මා්මිෂම විදයාය්ව මිනන් විභාගය පලත්ලනු ැේේ.  
 

ුරරේපාුව ලලින් 50% විලෘ   රඟ විභාගේ  රිනඵ ම  ද  50% සීිෂ   රඟ විභාගේ  රිනඵ 
ම  ද වනපූ්මණ මරනු ැේේ. 
 

 ුරරේපාුව වනපූ්මණ කිරීම වඳශා රමාණලත්  රන අයදුනමරුලන් වව්යාල්ව විලෘ   රඟ 
විභාගේ  රිනඵ ම  සුදුසුමන ේ  බන්ේන්  න මම ුරරේපාුව වව්යාල සීිෂ   රඟ 
විභාගේයන් සුදුසුමන බ  අයදුනමරුලන්ේගන් වනපූ්මණ කිරීම ත්  ුරරේපාුව 
වනපූ්මණ කිරීම වඳශා රමාණලත්  රන අයදුනමරුලන් වව්යාල්ව සීිෂ   රඟ විභාගේ  
රිනඵ ම  සුදුසුමන ේ  බන්ේන්  න මම ුරරේපාුව වව්යාල විලෘ   රඟ 
විභාගේයන් සුදුසුමන බ  අයදුනමරුලන්ේගන් වනපූ්මණ කිරීම  ම යුුව මරනු 
ැේේ. 

 ම්ව ුරරේපාුවල්ව පමණ්ව ඇින   ුවරු වඳශා බඳලා ගැනීේනදී විලෘ  ේශෝ සීිෂ  පද ම 
වමනු ේ  ැේේ. 

 
බඳලා ගැනීම සිදු මර  අලව්ථමිාේ දී පලින  ුරරේපාුව වව්යාල අනුල බඳලා ගන් ා වව්යාල 
තීරණය කිරීේන බය දකුණු පෂාත් රාජ්ය ේව ලා ේම ිෂන් වභාල වුවය. 
 
පලින  ුරරේපාුව වව්යාල 
 
 

තනතුරු නාමය පුරප්පාඩු වංඛ්යාල 

ේේ ම්මමාන්  උපේේම  20 

මැටි ම්මමාන්  උපේේම 01 

ේෝශ ම්මමාන්  උපේේම  01 
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03. සුදුසුකම්:- 
3.1 

I. අයදුනමරු ශ්රී් ර ාවකිම ුරරලැසිේයකු විය යුුවය. 
II. ම ා ාරීරිම ශා මා සිම ේවෞ්ය  ත්ලයකින් ශා විිෂ්  රරි යකින් යු්ව  අය විය 

යුුවය. 
III. අයදුනපත් භාරගන් ා අලවා  දි   “පුර්ලාවන්න ලවර 03ක කාය තුෂ අයදුම්කරුකේ 

ව්ථිර පදංචිය කශෝ  පුර්ලාවන්න ලවර 03ක කාය තුෂ කත්රයාකේ වථ්ිර පදංචිය වමඟ 
අයදුම්කරුකේ එේ ලවරක වථ්ිර පදංචිය” ව ාථමි මෂ යුුවය. පදිවචිය ව ාථමි කිරීම වඳශා 
වනමු් පරි්වණේ  දී පශ  වඳශන් ලිපි ේේ්  ඉදිරිපත් මෂ යුුව ය. 

(අ). මැිනලරණ ේම මවාරිව් විසින් නිකුත් මර  ද ඡන්ද ිෂ  ාම ේේ්  
උේනෘ ය. 
(ආ). ප රාේේය ය ේේමන විසින් අනු අත්වන් මර  ද ාම නිනාරී විසින් නිකුත් 
මර  පදිවචි වශිනමය. 

IV. රාජ්ය ේව ලේ  / පෂාත් රාජ්ය ේව ලේ  පත්වීන ව්ිරර මර  ද නිනාරින් ඉශ    ුවරු 
වඳශා අයදුන මරන්ේන්  න ඔවුන්  ඉේලුනපත් භාරගන් ා අලවා  දි   පූ්මලාවන්  
ලවර පශ ුවෂ කිසිදු වි ය දඬුලම්ව බා ේ  ිනබිය යුුව අ ර මම මාය ුවෂ සියළු 
ලැටුේ ල්මනම උපයාේග  ිනබිය යුුව අ ර වුවටුදායම ේව ලා මාය්ව ව   අය විය 
යුුවය. 

V. ේමම අයදුනපත් මැඳවීේන අලවන් දි   ප රථමිම පශ  වඳශන් සියලු සුදුසුමන වුරරා ිනබිය 
යුුවය. 

 
3.2 විලෘත අයදුම්කරුලන් 

 
අධ්යාපන :- 
 
(අ) ේදලරම  ේ  ලැඩි ලාර ගණ මදි සිවශ/ ේදමෂ/ ඉවග්රීසි භාාල ගණියේ ය ඇුවළුල 
වනමා  ුව ්ව ව  ල අනයය  ේප දු වශිනම ප්ර (වාමා ය ේපෂ) විභාගේයන් වියයන් 
ශයකින් (06) වමත් වීම. 
 

 ලෘත්තීය :- 
 
 

දකුණු පෂාත් ම්මමාන්  ේදපා්ම ේනන්ුවල (දකුණු පෂාත් ම්මමාන්  නිේයෝජ්ය ේේමන 
මා්මයාය) ේශෝ රජ්ය පිළිගත් ආය  ය්ව මඟින් ේශෝ ජ්ාිනම ිෂේප වභාල මිනන් පලත්ල  ද 
ශය මාසිම ේශෝ ඊ  ලැඩි ුරහුණු පා මාාල්ව ශදාරා ිනබීම.  

ේශෝ 
අදා ්වේ ්රේ  ලවර ේදමම පෂුරරුේද්ව බා ිනබීම. 

 
3.3 සීමිත අයදුම්කරුලන් 

 
අධ්යාපන :- 
 
(අ) ේදලරම  ේ  ලැඩි ලාර ගණ මදි සිවශ/ ේදමෂ/ ඉවග්රීසි භාාල ගණියේ ය ඇුවලුල 
වනමා  ුව ්ව ව  ල අනයය  ේප දු වශිනම ප්ර (වාමා ය ේපෂ) විභාගේයන් වියයන් 
ශයකින් (06) වමත් වීම. 

  
ලෘත්තීය :- 

 
දකුණු පෂාත් ම්මමාන්  ේදපා්ම ේනන්ුවල ය ේත් ඇින අදා ම්මමාන්  ආය  යම අවුරුදු 02 
ම ේව ලා පෂුරරුේද්ව බා ඇින ව්ිරර ේව ලමේයකු වීම. 
 
ව ශ  :- ඉශ  සුදුසුමන වුරරා ඇින අයදුනමරුලන් ලිඛි  පරී්වණේ  කුව ා අනුපිළිේලෂ 
අනුල රාේයෝිනම පරී්වණයම  මැඳල  අ ර ම දී ඉශෂම කුණු බා ගන් ා අයදුනමරුලන් 
පලින  ුරරේපාුව වව්යාල අනුල බඳලා ගැේන්. 
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 04. ලයව:-  
 

 අයදුනපත් භාරගන් ා අලවා  දි   ලයව අවුරුදු 18  ේ  අුව ශා අවුරුදු 40  ේ  ලැඩි විය යුුව 
ය. දැ  මත් රාජ්ය ශා පෂාත් රාජ්ය ේව ලේ  නියුුව සීිෂ  අයදුනමරුලන්  උපරිම ලයව් සීමාල 
අදාෂ ේ  ේ . 

 
05. ලැටුප් ක රමය:- 

 

අවම 03/2016 ශා 2016.02.25 දි ැින රාජ්ය පරිපා  රම රේේ්ය  අනුල මෂම ාමරණ 
වශමාර  ා්වණියේම ේ  ල  ්ණ්ඩ 2 ේව ලා ගණය  අදා ලැටුේ මාණ්ඩය MN1- 2016 ල  
අ ර මාසිම ලැටුේ පරිමාණය රු. 27 140-10x300-11x350-10x495-10x660-45 540 ේ . මම 
රක්රේේ් ේ  උපේේ්  II අනුල 2018.01.01 දි  සි  2018.12.31 දි  ද්වලා අදාෂ ලනුේ  
රු.21,532ම මූලිම ලැටුප්ව ශා රු.4,306ම ගැුරන දීම ාලකි. 

 
06. අයදුම්පත ර  
 

(අ). ේමම නිේ ද ේ  අග  ේය දා ඇින ආද්ම අයදුන ප  රය අනුල   4 (ේව.ිෂ. 21 x30) ප රමාණේ  
මඩදාසිේ  ේදපැත් ම ප රේයෝජ් ය  ගනිිෂන් අයදුනප  රය වමව් මෂ යුුවය.  අවම 01 සි  03 
ද්වලා ය ්ම පෂමු ල  පිටුේල  ද, අවම 04 සි  07 ද්වලා ය ්ම ේදල  පිටුල  ද, ඉිනරිය ඊෂඟ පිටු 
ල ද ඇුවෂත් ල  පරිදි වමව් මර ඊ  අදාෂ ේ  රුවරු  ම අත් අකුේරන්ම පැශැදිළිල ඇුවෂත් 
මෂ යුුවය.  

 

(ආ).   නිලැරදිල වනපූ්මණ මර  ද අයදුනපත් 2020.09.18 දි   ේපර „ේේමන, දකුණු පෂාත් රාජ්ය 
ේව ලා ේම ිෂන් වභාල, දිව්  රි්ව ේේමන මා්මයා ේග ඩ ැිනේ, 6 ල  මශ, ගාේ‟ ය  
ලිපි ය  ලියාපදිවචි  ැපෑේන් මවිය යුුවය. අයදුනපත් බශා මලනු බ  මලරේ  ලමත් පව 
ඉශෂ ේමෂලේ්ම  “දකුණු පෂාත් රාජ්ය ේව ලේ  ම්මමාන්  වවල්මන  ේදපා්ම ේනන්ුවේ  III 
ේර ණියේේ  ............................ (අදාෂ   ුවේර   ම)   ුවර  බඳලා ගැනීේන විලෘ / සීිෂ  
 රඟ විභාගය - 2020” යන්  වඳශන් මෂ යුුවය. ඉේලුන ප  රේ  ඡායා පි ප ්ව ෂඟ  බා 
ගැනීම ප රේයෝජ් ලත් ලනු ඇ .   ුවරු ීපපය්ව වඳශා ඉේලුන මරන්ේන්  න එේ එේ තනතුරු 
වඳශා අයදුම්පත ර කලන කලනම දදිපපත් කෂ ුතතු අතර, කිසිදු වශිනම ප  රය්ව/ ඡායා පි ප ්ව 
අයදුනප  වමග අමුණා ේ  මවිය යුුවය. 

 

(ඇ). ඉේලුන ප  රය වමව් මෂ යුත්ේත්  මා විභාගය  ේපනී සිටි  භාා මානයේයනි. 
 

(ඈ). රාජ්ය ේව ලේ  ශා පෂාත් රාජ්ය ේව ලේ  නියුුව ඉේලුනමරුලන්  ම අයදුනප  ේදපා්ම ේනන්ුව 
ප රනානියා මිනන් ඉදිරිපත් මෂ යුුවය. 

 
(ඉ). ආද්ම අයදුනප  රය  අනුූල ේ  ල  අයදුනපත්, අවනපූ්මණ ේව ේ  රුවරු වඳශන් මර ඇින 

ශා අයදුනප  ර මැඳල  අලවා  දි   පසුල මුදේ ේගවු කුවි ාන්සි ඇුවෂත් අයදුනපත්, මුදේ ේගවු 
කුවි ාන්සි අලා ේ  මැින අයදුනපත් ශා  ප රමාදවී ැේබ  අයදුනපත් කිසිදු දැනුනදීමකින් 
ේ  රල ප රින්වේ ප මරනු ැේේ.  ැපෑේේදී අව්ථමිා ග  ල  ේශෝ ප රමාදවී ැේබ  අයදුනපත් 
පිළිබඳල ේමම ේම ිෂන් වභාල ලගකියනු ේ  ැේේ. අයදුනපත් ද බල ේශෝ ප රින්වේ ප මෂ 
බල අයදුනමරුලන් ේල  දන්ලනු ේ  ැේේ. 

 
(ඊ).    අයදුනපේත් අේේ්වමයාේේ අත්ව  රජ්ේ  විදයායම විදුශේපිනලරේයකු, වාමදා  

විනි්රයමාරලරයකු, දිවුරුන ේම මවාරිව්ලරයකු, ප රසිේන ේ   ාරිව්ලරයකු, ින රවින ශමුදාේ  
බයත් නිනාරියකු, ේප ලිව් ේව ලේ  ගැවට් මෂ   ුවර්ව දරණ නිනාරියකු, ේශෝ රජ්ේ  
ේශෝ පෂාත් රාජ්ය ේව ලේ  ව්ිරර   ුවර්ව දරණ මාණ්ඩලිම නිනාරියකු විසින් වශිනම මරනු 
ැබ ිනබිය යුුවය. 
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07.  විභාග ගාව්තු 
 

(අ). ේමම විභාගය වඳශා අයදුනමර  වෑම අයදුනමරුේලකු විසින්ම  විභාග ගාව්ුව ේව රු. 500/- ම 
මුද්ව දකුණු පෂාත් ප රනා  ේේමනේේ අවම 2003-02-13 දර  අය ය ්මය  බැර ල  පරිදි  
දකුණු පෂා  ුවෂ පි ටි ඕ ෑම ප රාේේය ය ේේමන මා්මයායම  ේගලා බාගන් ා දුප  
අයදුනපේත් නියිෂ  ව්ථමිා ේ  ේ  ගැල ේව  ඇවිය යුුවය. දුපේ   ඡායාපි ප ්ව ෂඟ 
 බා ගැනීම රේයෝජ් ලත් ලනු ඇ .  ේමම දැන්වීේන වඳශන් ේ  ල  අයුරින් මුදේ ේගලා 
බාගන් ා ද දුපත් ව   අයදුනපත් කිසිදු දැනුනදීමකින් ේ  රල ප රින්වේ ප මර  අ ර, 
කුම  ේශ ුවල්ව නිවාලත් ේගල  ද විභාග ගාව්ුව ආපසු ේගවීම්ව ේශෝ මාරු කිරීම්ව සිදුමරනු 
ේ  ැේේ. විභාග ගාව්තුල වඳශා මුද්දර කශෝ මුදල් ඇණවුම් භාරගනු කනොබන අතර, තැපැල් 
කශෝ උප තැපැල් කාර්යා ලට කගලන ද මුදල්ද භාරගනු කනොැකේ. 

 

(ආ). අේේ්වමේයකු  විභාග ප රේ  ප  රය්ව නිකුත් කිරීම ඔහු ේශෝ ඇය විභාගය  ඉදිරිපත්වීම  
සුදුසුමන වුරරා ඇින බල  පිළිගැනීම්ව ේව ේ  වැෂකිය යුුවය. විභාගය  ේපනී සිටි  
අේේ්වමයන් විසින් විභාග ාාධිපින ේල  ඔවුන්ේේ අත්ව  වශිනම මරලා ගත් රේ ප්ර 
ඉදිරිපත් මෂ යුුව ය.  ලද  අේේ්වමයින් විභාග ාාල ුවෂදී ේපනී සිටි  වෑම ර් ප්රය්ව 
වඳශා ම විභාග ාාධිපින වෑහීම  පත් ල  පරිදි ව්ලීපය අ  ය ාලය ඔේුර මෂ යුුවය.   
වඳශා පශ  වඳශන් ලියවිලිලලින් මම්ව විභාග ාාධිපින ේල  ඉදිරිපත් මෂ යුුව ය. 

 
(i.) ුරේගයින් ලියාපදිවචි කිරීේන ේදපා්ම ේනන්ුවල මිනන් නිකුත් මර  ද 

ජ්ාිනම ශැඳුනුනප  
(ii.) ලවගු විේේ ගමන් බප්රය 

 
විභාගය පැලැත්වීම  නියිෂ  දි   දි  07 ම  මලින් විභාග ප රේ  ප  ර ේ  ද අේේ්වමයන් 
පශ  වඳශන් විව් ර ඇිනල දකුණු පෂාත් රාජ්ය ේව ලා ේම ිෂන් වභාේ  ේේමන ේල  ලියා 
ේශෝ දුරමථමි  අවම  091-2234309/ 091-2248450 ඔව්ේව  දැන්විය යුුවය. 

 

I. විභාගේ   ම  
II. අයදුනමරුේේ වනපූ්මණ  ම  
III. වනපූ්මණ ලිපි ය  
IV. ඉේලුනපත්  ැපැේ මෂ මා්මයාය ශා ලියාපදිවචි මෂ අවමය ශා දි ය 

 
අයදුනප  ර ේ  ැබී ේශෝ අව්ථමිා  ග වීම්ව ේශ ුවේලන් ප රේ  ප  ර ේ  ැබී ිනයේශ ත් 
ප රේ ප  රය බා ගැනීම   අයදුනප  රේ  පි ප ්ව වමග ලියාපදිවචි  මෂ කුවි ාන්සිේ  
පි ප ්ව රැේග  ේම ිෂන් වභා මා්මයාය  අයදුනමරු ේශෝ අයදුනමාරිය විසින්ම පැිෂණියේය 
යුුවය. 

 
08. කවේලකේ නිුතේත කිරීකම් ලගන්ති ශා කකොන්කද්සි 
 
(අ).   ේමම   ුවරු ව්ිරරය.  
 

(ආ). ේ ෝරා ගනු බ  අයදුනමරුලන් මම අලව්ථමිාල ල  වි  රාජ්ය ේව ලේ    ුවරම ව්ීරර මර 
ේ  සිටී  න ඔවුන් ුවන් අවුරුදු පරිලාව මාය්ව ම  අදාෂ   ුවර  පත් මරනු ඇ . රාජ්ය 
ේව ලේ  නියුුව ව්ීරර ශා වි රාම ලැටුේ ව   නිනාරිේයකු  න ඔහුේේ පත්වීම ම්ව අවුරුදු 
ලැඩබැලීේන මායම  ය ත් ලනු ඇ . 

 
09. මාධ්ය  

විභාගය සිවශ, ේදමෂ , ඉවග රීසි භාා මානය ුවේ න්ම පැලැත්ේ .  ඉේලුන මර  මානයය පසුල 
ේල ව් කිරීම  ඉඩේදනු ේ  ැේේ.  

 
10. විභාග ක රමය 
 

ලිඛි  පරී්වණය ලෘත්ිනය  අදාල ගණියේ ය  යාන්ත්රිම ජ්යාිෂිනය වාමා ය දැනීම ශා ේමෝව් ර 
නි්මමාණය ය  වියයන් ආලරණය ල  පරිදි කුණු 100 ර්  ප්රයකින් වමන්වි  ේ .  
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(මාය පැය 03) 
 

1. ගණියේ ය (ලෘත්ිනය  අදාල) 
2. යාන්ත්රිම ජ්යාිෂිනය (ලෘත්ිනය  අදාල) 
3. වාමා ය දැනීම 
4. ේමෝව් ර නි්මමාණය 
 

ලිඛි  පරී්වණය වඳශා 40% ේශෝ ඊ  ලැඩි කුණු රමාණය්ව බා ග  යුුවය. 
 

ව ශ :  
බඳලා ගනු බ    ුවර  අනුල ලිඛි  පරී්වණේ  වවයුිනය තීරණය මරනු ැේේ. 

 
රාේයෝිනම පරී්වණය 
ම්ව ම්ව ලෘත්ිනය  අදා ල  පරිදි ලෘත්තීය ශැකියාල වනබන්න රාේයෝිනම පරී්වණයකි. ේමම 
පරී්වණය වඳශා කුණු 50 ම  ලඩා බා ග  යුුවේ . 

 

ලෘත්තීන් කුණු කාය 

ේේ ම්මමාන්  උපේේම 100 පැය 02 

මැටි ම්මමාන්  උපේේම 100 පැය 02 

ේෝශ ම්මමාන්  උපේේම 100 පැය 02 

 
11. විභාගය පැලැත්වීමට කයෝජිත නගර 
 

විභාගය ගාේ  ගරේ  පි ටුල  විභාග මනයව්ථමිා ලදී පලත්ලනු ඇ .   
 

12.    කතෝරා ගැනීකම් ක රමය 
 

(අ). ේමම   ුවරු වඳශා ඉශ  10 ේේදේ  ද්වලා ඇින පරි්වණලලින් ද්වල  ද කුව ාලය ශා 
රා.ප.ර.15/90   වඳශන් විධිවිනා  ශා දිව්ින ර්ව ජ් ගශ  අනුපා ය  අනුල සුදුසුමන පරි්වා 
කිරිම වඳශා ල  වනමු් පරි්වණයකින් පසුල සුදුව්වන් ේ ෝරා ගනු ැේේ.  

 

 පත්වීන ප රදා ේ දී  පලින  ුරරේපාුව වව්යාල අනුල පත්වීන දිය යුුව අලවා  ප රමු් ා 
මට් ේන වම කුණු ැබ අයදුනමරුලන් කි පේදේ කු සිටි  අලව්ථමිාලමදී වනමු් 
පරී්වණය්ව පලත්ලා  අනයාප  සුදුසුමන අනුල ඉශෂම සුදුසුමන ඇින ුරේගයන් 
අනුපිළිේලලින්  ේ ෝරා ගැේන්. 

  යන දිව්ත්රි්වමයකින් පිරවිය යුුව ඇබෑ්මුව වව්යාල වඳශා  රග කිරීම  සුදුව්වන් ලනුේ  
මම දිව්ත්රි්වමේයන් ඉේලුන මර  අයදුනමරුලන් පමණියේ. 

 ම්ව ුරරේපාුවල්ව පමණ්ව ඇින  ුවරු වඳශා බඳලා ගැනීේනදී දිව්ත්රි්ව ජ් ගශ  
අනුපා ය අදාෂ ේ  ේ . 

 

(ආ).    ුවරු වඳශා මුළු කුණු අනුපිළිල අනුල  ලිඛි  පරී්වණේයන් වමත් අයදුනමරුලන් 
පමණ්ව ුරරේපාුව වව්යාල ේමන් ේදගුණය්ව ලෘත්තීය ේයෝගය ා පරි්වණය  මැඳල  අ ර 
මයින් වමත්වීම වඳශා 50%  ම  ලැඩි කුණු වව්යාල්ව  බාග  යුුව ය. 

 

(ඇ). සුදුසුමන පරී්වා කිරීමකින් ේ  රල වෑම අයදුනමරුේලකු ම විභාගය  ඉදිරිපත්වීම වඳශා 
අලව්ථමිාල බාේදනු ැේේ.  විභාග ප රිනම ම  කුව ාලය අනුල වනමු් පරී්වණය  මැඳලනු 
බ  අ ර, අයදුනපත් මැඳල  අලවා  දි  , නිේ ද ය ප රමාර සුදුසුමන බා ේ  මැින 
අයදුනමරුලන්  පත්විම්ව  ැබීම  සුදුසුමන ේ  බන්ේන්ය. 
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13. වාලදය කතොරතුරු වැපීම 
 

ේමම විභාගය  ඉදිරිපත්වීම වඳශා කිසියන අේේ්වමේයකු  සුදුසුමන ේ  මැින බල 
අ ාලරණය වුලේශ ත් විභාගය  ේපර ේශෝ විභාගය පැලැත්ේල  අ රුවර ේශෝ විභාගේයන් 
පසුල ේශෝ ඕ ෑම අලව්ථමිාලමදී ඔහුේේ අේේ්වමත්ලය අලවගු කිරීම  ඉඩ ඇ . ේව ලය  
බඳලා ගත් පසුල වුලද, අේේ්වමයකු ඉදිරිපත් මෂ කිසියන ේ  රුවර්ව  වාලදය බල දැ  
ඉදිරිපත් මර ඇින බල ේපනි ිනයේශ ත් ඔහු ේව ලේයන් පශ කිරීම  ඉඩ ඇ .  

 

ේමම නිේ ද ේ  වඳශන් ේ  ල  ේල ත් ඕ ෑම මරුණ්ව පිළිබඳල අලවා  තීරණය්ව ගැනීම දකුණු 
පෂාත් රාජ්ය ේව ලා ේම ිෂන් වභාල වුව ලන්ේන්ය. 
 
 

කේ.එල්. දයානන්ද 
ේේමන 
දකුණු පෂාත් රාජ්ය ේව ලා ේම ිෂන් වභාල 

 
2020.08.21 දි , 
දකුණු පෂාත් රාජ්ය ේව ලා ේම ිෂන් වභා මා්මයාය, 
දිව්ින ර්ව ේේමන මා්මයා ේග ඩ ැිනේ, 
6 ල  මශ, ගාේ. 
 
 (කමම දැන්වීම පදනම් කරකගන විවිධ් ආයතන විසින් වාලදය කව වකව ්කර දදිපපත් කරනු බන 
දැන්විම්ල වඳශන් කරුණු  වහිත අයදුම්පත ර කකකරහි කිසිදු ලගීමමේ දරනු කනොැකේ.  
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ආදර් අයදුම්පත රය 

මා්මයාලීය ප රේයෝජ් ය වඳශා 

  ුවර  අදාෂ වවේ්ව  අ්වරය                                                                                     

 (A/B/C)      ව්ිරර පදිවචි දිව්ත්රි්වමය  

  
දකුණු පෂාත් රාජ්ය කවේලකේ කර්මාන්ත වංලර්ධ්න කදපාර්තකම්න්තුක  

III කරේණිකේ ......................................... තනතුරට බඳලා ගැනීකම්  

විලෘත/සීමිත තරඟ විභාගය - 2020 
 

විභාගය  ේපනී සිටි  භාා මානයය  (සිවශ - 2  ේදමෂ - 3  ඉවග්රීසි - 4)   

         (අදාෂ අවමය ේම ටුල ුවෂ ලියන් ) 
 

1.0  1.1  මුකුරු අග  ේය දා මුකුරු වමඟ  ම(ඉවග රීසි මැපි ේ අකුේරන්)  :-.......................... 

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

(උදා: GUNAWARDHANA   H.M.S.K. ) 
 

       1.2  වනපූ්මණ  ම (ඉවග රීසි මැපි ේ අකුේරන්) :- ................................................................. 

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

 (උදා: HERATH MUDIYANSELAGE SAMAN KUMARA GUNAWARDHANA)

  

        1.3  වනපූ්මණ  ම (සිවශේන්/ේදමේෂන්) :-....................................................................... 

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

 

       1.4  ජ්ාිනම ශැඳුනුනපත් අවමය :-  

 

2.0 2.1  ව්ිරර ලිපි ය (ඉවග රීසි මැපි ේ අකුේරන්) :- .................................................................. 

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

 

2.2  ව්ිරර ලිපි ය (සිවශේන්/ේදමේෂන්) :- ....................................................................... 

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

 

       2.3  ප රේ  ප  ර මවිය යුුව ලිපි ය (ඉවග රීසි මැපි ේ අකුේරන්) :-........................................... 

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

 
 

3.0 3.1  ව්  රී/ුරරු භාලය :  ව්  රී  - 1                                                                                                                   
ුරරු  - 0                                                                                                       
(අදාෂ අවමය ේම ටුල ුවෂ ලියන් )          

3.2  උපන් දි ය :-   ල්මය                                මාවය                   දි ය 

       3.3  2020.08.31 දි   ලයව :-  අවුරුදු                       මාව                    දි  

3.4 ජ්වගම දුරම   අවමය  
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4.0 අධ්යාපන සුදුසුකම් :-                                                                                                                                      

4.1 අ.ේප .ව. (වා.ේපෂ) විභාගය පිළිබඳ විව් ර  

 විභාග ල්මය   විභාග අවමය :          

 වියය ේර ණියේය  වියය ේර ණියේය 

1.   6.   

2.   7.   
3.   8.   

4.   9.   

5.   10.   
 

4.2 බා ඇින ලෘත්ිනය සුදුසුමන :- 
 

ලෘත්ිනය වශිනමේ  
 ම 

ලවගු ල  
දි ය 

වියයන් වාමා්මථමි ාල 
නිකුත් මෂ 

ආය  ේ   ම 

 
 
 

    

 

5.0  කලනත් සුදුසුකම් :-

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

6.0  ඔබ මලරදාම ේශෝ මලර ේශෝ ේරෝද ාල්ව වඳශා උවාවියකින් ලරදමරු මරනු ැබ ිනේේ ද? 

(අදාෂ ේම ටුේ   කුණ ේය දන් .) (ඔ   න විව් ර වඳශන් මරන් .)                                                                       
ඔ                        ැ  

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

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

7.0  විභාග ගාව්තු කගව දුපත පිළිබඳ විවත්ර :-                                                                                                   

 7.1  විභාග ගාව්ුව ේගව මා්මයාය :- ……………………………………….                                                    

 7.2  දුපත් අවමය ශා දි ය   :- ……………………………………….              

 7.3   ේගව මුද    :- ………………………………………. 

දුප  ේ  ගැේල  ේව  ේම  අලන් .                                                                            

(දුපේත් ඡායාව්ථමි පි ප ්ව ෂඟ  බා ගන් .) 
 

8.0 දැනටමත් රාජ්ය කවේලකේ නිුතතු වකලකු නම්, 

8.1 ේදපා්ම ේනන්ුවල / ආය  ය :- ................................................................... 

8.2 දැ   දරණ   ුවර       :- ................................................................... 

8.3 පත්වීන දි ය       :- .......................... දි  සි .........................ද්වලා 

8.4 ේව ලා මාය        :- අවු  .............................................................. 

  8.5 ව්ිරර වි රාම ලැටුේ  ිෂ ේශෝ  ාලමාලිම ද ය  ලග :- .................................................  

(ේව ලය ව්ිරර කිරීේන ලිපිේ  පි ප ්ව අමුණන් )  
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9.0  අයදුම්කරුකේ ප රකාය 

ේමම අයදුන පේත් මා විසින් වපයා ඇින ේ  රුවරු සියේ මාේේ දැනීේන ශා වි්ලාවය අනුල නිලැරදි 

වශ ව ය බලත්  විභාග ගාව්ුවල ේගව .......................................... රාේේය ය ේේමන මා්මයාේ  අවම 

........................ ශා ............................... දි  දරණ දුප  ේම  අලා ඇින බලත්  ේමම   ුවර  මා 

නුසුදුව්ේවකු බල අ ාලරණය වුලේශ ත් විභාගය  ේපර ේශෝ විභාගේයන් පසු ේශෝ පත්වීන ැබීේමන් පසු 

ේව ලේයන් පශ මරනු ැබීම  ය ත් ල  බලත් මම පිළිගනිිෂ.  ලද විභාගය පැලැත්වීම වනබන්නේයන් 

දකුණු පෂාත් රාජ්ය ේව ලා ේම ිෂන් වභාල විසින් ප ලනු බ  නීිනරීිනල  මම මමග ේලිෂ.   

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

දි ය :- ………………………………                  අයදුනමරුේේ අත්ව  
 
10.0 අයදුම්කරුකේ අත්වන වශතික කිරීම 

 

ේමම අයදුනප  ඉදිරිපත් මර  .................................................................... මශ ා/මශත්ිෂය/ේම විය  

මා ේපෞේගලිමල  ශඳු   බලත්, ...............................ලැනි දි  මා ඉදිරිපි දී ඔහුේේ / ඇයේේ අත්ව  

 ැබ බලත් වශිනම මරිෂ.                                    

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

දි ය :- …………………………………..                                වශිනම මරන් ාේේ අත්ව  

 

වශිනම මර  නිනාරියාේේ වනපූ්මණ  ම :- ..................................................................................... 

  ුවර :-........................................................................................................................................... 

ලිපි ය  :- .......................................................................................................................................... 

(නි මුද්රාල  බන් ) 

 

(රාජ්ය ේශෝ පෂාත් රාජ්ය ේව ලේ  දැ   ේව ලේ  නියුුව අයදුනමරුලකු  න පශ  වඳශන් වශිනමය 

ේදපා්ම ේනන්ුව ප රනානියා විසින් වශිනම මෂ යුුවය) 

 

11.0 ආයතන ප රධ්ානියාකේ වශතිකය / කදපාර්තකම්න්තු ප්රධ්ානියාකේ වශතිකය 

ේමම අයදුනප  ඉදිරිපත් මරනු බ  ................................................................................. මයා / ිෂය 

/ ේම විය ........................................................ මා්මයාේ  / ආය  ේ  

............................................. දි  සි  .............................................................   ුවරම ේව ලය 

මර  බලද  ඔහුේේ / ඇයේේ ේව ලය වුවටුදායම ල  බලද  ේමම විභාගේ  රිනඵ අනුල පත්වීම්ව 

වඳශා ේ ෝරාගනු ැබුලේශ ත් ඔහු / ඇය දැ   දර    ුවේරන් නිදශව් මෂ ශැකිබලද / මෂ ේ  ශැකි 

බලද ඇය / ඔහු ේමේ ්ව ේම  යන ආමාරයම ේශෝ වි යානුූල දුවලමම  (අලලාද කිරීන ශැර) 

භාජ් ය වී ේ  මැින බලද ඉශ  වඳශන් මර ඇින ේ  රුවරු ව ය බලද වශිනම මරිෂ.        

 

දි ය :- ....................                                                       .............................................. 

ආය   රනානියා / ේදපා්ම ේනන්ුව රනානියාේේ අත්ව  
 

 

 

ආය   රනානියා / ේදපා්ම ේනන්ුව රනානියාේේ  ම:- :- .................................................................. 

  ුවර :-........................................................................................................................................... 

ලිපි ය  :- .......................................................................................................................................... 

(නි මුද්රාල  බන් ) 


