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දකුණු ඳෂාත් රාජ්ය ළෂමනාළර  වශළාර ේව ලේ  II ලන ේර ණිේ  නිධාරීන් වශා 

ලන ළාර්යක්මතා ළඩඉම් විභාගය - 2013(I) 2017 

 
1.0 අංක 192 ශළ 2014.09.11 දිනෆතිල දකුණු පෂළත් ගරු ආණ්ඩුකළරලර විසි්  අනුමත කරන ද   

දකුණු පෂළත් රළජ්ය කෂමනළකර  වශකළර ගව ලළ ලයලවහාළ වං්රශග  08 ගේදය, 15 ගේදය 
අ් තයාකළලීන විධිවිධාළන වශ ඇමුණුම 05හි විධිවිධාළනය් ට අනුකූල රළජ්ය කෂමනළකර  
වශකළර ගව ලග  II ලන ගර ණිග  නිධාළරී්  වඳශළ කළයායක් ලමතළ කඩඉ ක විභළගයක් ල, විභළග 
ගක මවළරිවහ ජ්නරළම විසි්  2018 ගපබරලළරි මළවග දී පලත්ලනු බන බල ගමයි්  නිගේදනය 
කරනු ෆගේ. 

 

2.0  (i) ගමම ගව ලළ ලයලවහාළල ්රියළත්මක මටමට ගපර පෆලති ගව ලළ ලයලවහාළගේ, II ප් තිග  
නිධාළරි්  වඳශළ කළයායක් ලමතළ කඩඉ ක විභළගය ව කපූයා  ගන කරන ද එගශත් ගමම 
විභළගගයහි (1) කළයායළ ක්රම ශළ කළයාය පිපපළිපය (2) රජ්ග  කළයායළල භළවිතළ ලන ගිණු ක 
ක්රම යන වියය්  එකක් ල ගශෝ ගදක ම වමත් වූ ගශෝ නිදශවහ කරන ද නිධාළරි්  ගමම ගව ලළ 
ලයලවහාළගලහි II ගර ණිග  නිධාළරි්  වඳශළ ලන කළයායක් ලමතළ කඩඉ ක පරීක් ල ගයහි අදළ 
වියය් ගග්  වියගය්  වියයට පදනම මත නිදශවහ කරනු ෆගේ. 

 

 (ii) ගමම ගව ලළ ලයලවහාළල ්රියළත්මක ලන දිනට ගපර II ගර ණියට උවවහ මට ඇති නිධාළරි්  
ඔවු්  II ගර ණියට උවවහ මට ලවර ශයක් ල (06) ගත මටමට ගපර II ගර ණියට අදළ කළයායක් ලමතළ 
කඩඉ ක පරීක් ල ය වමත් විය යුතු ය. 

 
3.0 දකුණු පෂළත් රළජ්ය කෂමනළකර  වශකළර ගව ලග  II ලන ගර ණිග  නිධාළරී්  වඳශළ ගමම 

විභළගය ගළම, මළතර යන නගර ලදී පෆලෆත්ගේ. අදළෂ නගර ශළ නගර අංක පශති්  දෆක් ලගේ. 
ප්රමළ ලත් අගේක් ලකයි්  වංඛ්යළලක් ල ඉදිරිපත් ගන මටම ගශෝ ගලනත් ගශ ත්  මත ගශෝ සිසිය ක 
විභළග මධායවහාළනයක් ල අලංු  කර අගේක් ලකයි් ගේ ගදලන මනළපය පරිදි මධායවහාළනය 
තීර ය සිරීග ක අභිමතය විභළග ගක මවළරිවහ ජ්නරළම වතුගේ. ඉමලු කපත්රග  අදළෂ ීරයාය ගමම 
නගර ශළ නගර අංක වඳශ්  ලු ලට අනුල ව කපූයා  කෂ යුතු ගේ. ඉමලු ක කෂ නගරය/ නගර 
පසුල ගලනවහ සිරීමට ඉඩ ගදනු ගන ෆගේ. 
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4.0    (i) ගමම විභළගය විභළග ගක මවළරිවහ ජ්නරළම විසි්  පලත්ලනු බන අතර, විභළගය 
පෆලෆත්මටම ව කබ් ධාගය්  ඔහු විසි්  නියම කරන ද ීනතිරීති ලට විභළග 
අගේක් ලකයි්  යටත් ගේ.  

 
 

(ii) විභළග අගේක් ලකයි්  වඳශළ පනලළ ඇති ීනති අයදු කපත් කෆඳමටග ක  නිගේදනග  දක් ලලළ 
ඇත. ගමම ීනති උමංඝනය කෂගශ ත් විභළග ගක මවළරිවහ ජ්නරළම විසි්  පනලනු 
බන දඬුලමකට යටත් මටමට ඔවු් ට සිදුලනලළ ඇත.  

 
5.0 සුදුසුක ක - දකුණු පෂළත් රළජ්ය කෂමනළකර  වශකළර ගව ලග  II ලන ගර ණිග  පත්මටමක් ල බළ 

ඇති නිධාරය්  ගමම විභළගය වඳශළ ඉදිරිපත් මටමට සුදුසුක ක බයි. ගමම විභළගය  II ගර ණියට 
උවවහ මට ලවර තුනක් ල ඇතුෂත වමත් විය යුතු ය. 

 

වටශන - ේමම විභාගේ  දකුණු ඳෂාත් රාජ්ය ේව ලේ  නිධාිනන්ේ  යයුමම්ඳ්ර ේලන්ළර 

ගැනීේම් ඳශසුල වශා යයුමම්ඳ්රේ  ීරර්ේ  යදා ේව ලාල ේශ  යයතනය දැක්ීමේම් ී  වකේක්ත 

යකළයක් ඇතුෂත් ළෂ යුතු ේේ. ඒ යනුල දකුණු ඳෂාත් රාජ්ය ේව ලයට යයත් නිධාරීන්ේ  
වකේක්ත යකළය 03 ේේ. එම යකළය යයුමම්ඳේත් දකුණු ඳව ඉශෂ, ඔබ යයත් ේව ලය යන 

ව්ථානේ  වටශන් ළෂ යුතු ය. 

 
6.0 අයදු කපත්රය ගමම නිගේදනය ට අමු ළ ඇති ආදයා ආකෘතියට අනුකූ විය යුතුය. එම ආදයා 

අයදු කපත්රය අනුල අගේක් ලකයි්  වහලර්ය අයදු කපත්රය පිළිගයෂ කරගත යුතු අතර, ඒ අනුල 
පිළිගයෂ කරන ද අයදු කපත්ර අගේක් ලකයි්  විසි්  සිය ගදපළයාතග ක් තු ප්රධාළනියළ මින්  2017 
ගදවෆ කබයා 06 දින ගශෝ ඊට ගපර ෆගබන ගව  “ේේළම් දකුණු ඳෂාත් රාජ්ය ේව ලා ේළ ිෂන් 

වභාල,දිව්ත්රික් ේේළම් ළාර්යා වකර්ර් ය,6 ලන මශ, ළළුලැේ, ගාේ.” යන ලිපිනයට 
ලියළපදිංචි තෆපග්  එවිය යුතුය. අයදු කපත්, දකුණු පෂළත් රළජ්ය ගව ලළ ගක ිෂ්  වභළගේ 
ගමක ක ගලත ඉදිරිපත් කරන ලියු ක කලරග  ලමත් පව ඉශෂ ගකෂලගයා විභළගග  නම වඳශ්  
කෂ යුතුය. අයදු කපත් භළර ගෆීනග ක අලවළන දිනට පසුල ෆගබන අයදු කපත් ශළ අදළෂ ගත රතුරු 
ව කපූයා  කර නෆති අයදු කපත් ප්රතික් ලග ප ගකගරනු ඇත.   

 
7.0 අගේක් ලකයි් ගේ අනනයතළල - අගේක් ලකයි්  විභළග ළළල තුෂදී ගපීන සිිපන වම වියයක් ල 

පළවළම විභළග ළළධිපති වහීමකට පත් ලන පරිදි වහලර්ය අනනයතළල ඔේු  කෂ යුතුය. ඒ වඳශළ 
පශත වඳශ්  ලියසියවිලි ලලි්  එකක් ල විභළග ළළධිපති ගලත ඉදිරිපත් කෂ යුතුය. 
 

i ු ද්ගයි්  ලියළපදිංචි සිරීග ක ගදපළයාතග ක් තුල මින්  නිකුත් කරන ද ජ්ළතික 
ශෆඳුනු කපත 

 

ii ලංු  විගද් ගම්  බපත්රය  
 

ඉශත වඳශ්  ලියවිමක් ල ඉදිරිපත් කෂ ගන ශෆසි අයදු කකරුගලකුගේ අගේක් ලකත්ලය විභළග 
ගක මවළරිවහ ජ්නරළමගේ අභිමතය පරිදි අලංු  කෂ ශෆසිය. විභළගය පෆලෆත්මටම ව කබ් ධාගය්  
විභළග ගක මවළරිවහ ජ්නරළම විසි්  පනලනු බන ීනතිරීති ලට විභළග අගේක් ලකයි්  යටත් ගේ. 
එම ීනතිරීති උමංඝනය කෂගශ ත් විභළග ගක මවළරිවහ ජ්නරළම  විසි්  පනලනු බන 
දඬුලමකට යටත් මටමට ඔහුට ගශෝ ඇයට සිදුලනු ඇත.  
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8.0 අයදු කපත්ර :- ආදයා අයදු කපත්රග  අංක 1.0 සිට 5.0 ගතක් ල ගේදය්  පෂමුලන      ,      

                         දි “ඒ 4” ප්රමළ ග  කඩදළසිල අයදු කපත්රය පිළිගයෂ කෂ 
යුතුය. අයදු කපත්රය යතුරුලියනය කර පිළිගයෂ කරගත ශෆසි වුල ද එය නිලෆරදිල ශළ පෆශෆදිලිල 
අයදු කකරුගේ අත් අකුරි් ම පිරවිය යුතුය. අයදු කපත ග ක වමඟ ඇති ආකෘතිය පරිදිම වකවහ කර 
ගත යුතු අතර, එක් ල අයදු කකරුගලකු විසි්  ඉදිරිපත් කෂ යුත්ගත් එක් ල අයදු කපතක් ල පම ක් ල ලන 
අතර, අයදු කපගත් ඡළයළ පිටපත් ගන එලන ගම්  ද් ලළ සිිපනු ෆගේ. ආදයා අයදු කපත්රයට 
අනුකූ ගන ලන වශ අව කපූයා  ගව ගත රතුරු වඳශ්  කර ඇති අයදු කපත්ර දෆනු ක දීමසි්  
ගත රල ප්රතික් ලග ප කරනු ෆගේ. විභළග අයදු කපත්රග  ීරයාග  වඳශ්  විභළගග  නම සිංශ 
අයදු කපත්රල සිංශට අමතරල ඉං්රීසිගය්  ද, ගදමෂ අයදු කපත්රල ගදමෂට අමතරල 
ඉං්රීසිගය්  ද වඳශ්  කර් න. තලද, ව කපූයා  කරනු බන අයදු කපත්රය විභළග නි ගේදනග  
වඳශ්  ආදයා අයදු කපත්රයට අනුකූද ය් න පිළිබඳල අයදු කකරු විසි්  විමවළ බෆලිය යුතු අතර, 
එම අයදු කපත්රග  ඡළයළ පිටපතක් ල ෂඟ තබළ ගෆීනම ප්රගයෝජ්නලත් ලනු ඇත. 

 
පෂමු ලන ලරට ගමම විභළගයට ගපීන සිිපන නිධාළරී්  විසි්  සිසිදු විභළග ගළවහතුලක් ල ගගවිය යුතු 
ගන ගේ. එතකුදු වුලත් ඉ් පසු ලළර ලදී නිධාළරී්  විසි්  එක් ලලර ව කපූයා  විභළගයට ගපීන 
සිිප් ග්  න ක රු. 400/- ක් ල ද එක් ල වියයක් ල වඳශළ ගපීන සිිප් ග්  න ක රු. 200/- ක් ල ද විභළග 
ගළවහතු ලගය්  දකුණු ඳෂාත් ප්රධාන ේේළම්ේ  2003-02-13 දරන යය ීරර්යයට  බැර ලන 

ේව දකුණු ඳෂාත තු පිහිටි   ඕනෑම ප්රාේීීරය ේේළම් ළාර්යායළට ගගලළ බළ ග් නළ 
දුපත ඉමලු ක පත්රග  නියිෂත වහාළනග  ඇවිය යුතුය. දුපගත් ඡළයළ පිටපතක් ල ෂඟ තබළ 
ගෆීනම ප්රගයෝජ්නලත් ලනු ඇත. කලර කරු ක් ල යටගත් වුල ද ගමම ගළවහතුල ආපසු ගගලනු 
ගන ෆගේ. ගමම විභළගය වඳශළ ගගලනු බන ගළවහතුල ගලනත් සිසිදු විභළගයකට මළරු සිරීමට 
ඉඩ ගදනු ගන ෆගේ. විභාග ගාව්තුල වශා මුීදර ේශ  මුදේ ඇ වුම් භාරගනු ේන බන යතර, 

තැඳැේ ේශ  උඳ තැඳැේ ළාර්යා ලට ේගලන ද මුදේද භාරගනු ේන ැේේ. 

 
9.0 අයදු කපත් ඉදිරිපත් කර ඇති නිධාළරී්  ගලත විභළග ගක මවළරිවහ ජ්නරළම විසි්  විභළග කළ 

වටශග්  පිටපතක් ල වමඟ විභළග ප්රගේ පත්ර නිකුත් කරනලළ ඇත. අයදු කකරුල්  ගලත ප්රගේ 
පත්ර නිකුත් කෂ ලශළම ඒ බල වඳශ්  කරිෂ්  ු ලත්පත් නිගේදනයක් ල ශ්රී ංකළ විභළග 
ගදපළයාතග ක් තුල විසි්  පෂ කරනු ඇත. නිගේදනය පෂ මට දින 2 ක් ල ගශෝ 3 ක් ල ගශෝ ගතවූ පසුලත් 
ප්රගේපත්ර ගන ෆුණණි න ක දෆ් මට ග ක වඳශ්  ආකළරයට ඒ බල ශ්රී ංකළ විභළග ගදපළයාතග ක් තුල 
ගලත ද් ලළ සිිපය යුතුය. ඔබ ගලත තබළ ගත් අයදු කපත්රග  පිටපත ද විභළග ගළවහතු ගගලන ද්ගද් 
න ක ඊට අදළ දුපගත් පිටපත ද අතෆතිල, ඔබගේ ව කපූයා  නම, ලිපිනය, ජ්ළතික ශෆදුනු කපත් 
අංකය ශළ විභළගග  නම වඳශ්  කරිෂ්  ශ්රී ංකළ විභළග ගදපළයාතග ක් තුගල්  විමවන ගව 
ද් ලන අතර, ප්රගේ පත්රය සෆක් ලවහ මගි්  ඔබ ගලත එමටම වඳශළ ඔබගේ සෆක් ලවහ අංකයක් ල ද වඳශ්  
කරන ද ඉමලී ක ලිපියක් ල ශ්රී ංකළ විභළග ගදපළයාතග ක් තුල ගලත සෆක් ලවහ මගි්  ගය මු කරිෂ්  
ම විමවළ සිටීම ලඩළත් ඵදළයි ලනු ඇත. විභළගයට ගපීන සිිපන නිධාළරී්  විසි්  විභළග 
ළළධිපති ගලත ඔවු් ගේ අත්වන වශතික කරලළගත් ප්රගේ පත්රය ඉදිරිපත් කෂ යුතු ය. 

 
වටශන - යේේක්ළේයකුට විභාග ප්රේේඳ්රයක් නිකුත් ිරරීම ඔු/ඇඇය විභාගයට ඉදිිනඳත් ීමමට 

සුුමසුළම් වපුරා ඇති බලට පිළිගැනීමක් ේව ේන වැිරය යුතු ය. 

 
10.0 විභළගය වඳශළ ගපීන සිිපන පෂමු දිනග ම විභළග ළළධිපති ගලත තම අත්වන වශතික 

කරලළගත් ප්රගේ පත්රය ඉදිරිපත් කෂ යුතුය. 

 
11.0 විභළග ගක මවළරිවහ ජ්නරළම විසි්  නිකුත් කරන ද ප්රගේපත්ර ඇති නිධාළරී් ට විභළගයට ගපීන 

සිටීමට ශෆසිලන පරිදි ගදපළයාතග ක් තු ප්රධාළීන්  විසි්  රළජ්කළරී නිලළඩු බළදිය යුතුය. ගම්  
ගළවහතු ගගලනු ගන ෆගේ. 
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12.0 අයදු කපත්රග  ද විභළගය වඳශළ ලන ප්රගේ පත්රග  ද අයදු කකරුගේ අත්වන ආයතන ප්රධාළනියළ 

ගශෝ ඔහු විසි්  බය පලරන ද නිධාළරිගයකු ලළ වශතික කරලළ ගත යුතුය. 

 
13.0 ගමම විභළගය සිංශ, ගදමෂ ශළ ඉං්රීසි මළධායලලි්  පෆලෆත් ගේ. අදළෂ ගව ලයට ඇතුෂත් මටම 

වඳශළ වූ විභළගයට ගපීන සිිප භළළ මළධායගය්  ගශෝ රළජ්ය භළළලසි්  නිධාළරී්  විසි්  ප්රහන 
පත්ර ලට පිළිතුරු වෆපයිය යුතුගේ. තරඟ විභළගයක් ල ගන මෆතිල ගව ලයට බෆඳුනු අය 
ව කබ් ධාගය්  වූ විට නිධාළරී්   ද තම්  අධායළපනය ෆ භ භළළ මළධායගය්  ගශෝ රළජ්ය 
භළළලසි්  ගශෝ ප්රහන පත්ර ගදකකට පිළිතුරු වෆපයිය යුතු ගේ. විභළගය වඳශළ ඉමලු ක කරන 
භළළ මළධායය පසුල ගලනවහ සිරීමට ඉඩ ගදනු ගන ෆගේ. 

 
14.0 තම්  කෆමති න ක එක් ල එක් ල වියය වඳශළ ගල්  ගල්  ලගය්  ශළ එසිගනකට ගලනවහ වූ ලළර 

ලදී ගපීන සිටීමට නිධාළරී් ට ශෆසිය. එගතකුදු වුලත් වළමළයාායය වඳශළ එක් ල එක් ල වියයට 
නියිෂත මුළු කුණූ ලලි්  අලම ලගය්  සියයට ශතලිශක් ල (40%) බෆගි්  බළගත යුතුගේ. (ලෆඩි 
විවහතර වඳශළ දකුණු පෂළත් රළජ්ය කෂමනළකර  වශකළර ගව ලළ ලයලවහාළගේ ඇමුණුම 05 
බ් න.) 

 
15.0 රළජ්ය භළළ ප්රතිපත්තිග  පරමළයාාය්  වඳශළ සියලුම නිධාළරී්  විසි්  තම් ගේ අයදු කපත් රළජ්ය 

භළළගල්  පිළිගයෂ කෂ යුතු අතර ඒලළ එම භළළගල්  ම පිරවිය යුතුය.  

 
16.0 විභළගයට ගපීන සිිප සියලු ම අයදු කකරුල් ගේ ප්රතිඵ ඇතුෂත් ප්රතිඵ ගමඛ්නය  විභළග 

ගක මවළරිවහ ජ්නරළම විසි්  දකුණු පෂළත් රළජ්ය ගව ලළ ගක ිෂ්  වභළගේ ගමක ක ගලත නිකුත් 
කරනු ඇත. 

 
17.0 විභළග පරිපළිපය :- අගේක් ලකය්  පශත දෆක් ලගලන වියය්  ඇතුෂත් ලිඛිත පරීක් ල යකට ගපීන 

සිිපය යුතුය. 
 

විය                            කුණු  කළය      විය අංකය 
         1.    කළයායළ ක්රම ශළ කළයාය පරිපළිපය   100 යි  පෆය 02 යි   01 
      2.     රජ්ග  කළයායළල භළවිත ලන ගිණු ක ක්රම 100 යි  පෆය 02 යි       02 
             එළතුල                                200 යි  

 

 

17.1 ළාර්යා ක්රම ශා ළාර්ය ඳිනඳාටිය :- 
 

රජ්ග  කළයායළල භළවිතළ ලන කළයායළ ක්රම පිළිබඳ දෆනුම ශළ එම දෆනුම ප්රළගයෝගිකල 
ගය දළගෆීනග ක ශෆසියළල මෆීනම අගේක් ලළ ගකගයා. ගමම ප්රහන පත්රය ගක ටවහ ගදකසි්  
යුක් ලත ගේ. 
 

I  ලන ගක ටව    - බහුලර  ප්රහන පත්රයසි.කළය ිෂනිත්තු 30 යි. කුණු 25 යි. 
 

II ලන ගක ටව   - අයාධා ලුශගත රානළ ප්රහන පත්රයසි. ප්රහන ශතරසි්  ප්රහන තුනකට 
පිළිතුරු වෆපයිය යුතුය. කළය ිෂනිත්තු 90 යි. කුණු 75 යි. 
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 17.2 රජ්ේ  ළාර්යාල භාවිත ලන ගිණුම් ක්රම 
 

රජ්ග  කළයායළල භළවිත ලන ගිණූ ක ක්රම, ගිණූ ක පළන ගප ත්පත් ශළ ඒ ව කබ් ධාල 
නිකුත් කර ඇති භළණ්ඩළගළර මය උපගදවහ ශළ නිගයෝග පිළිබඳ දෆනුම ශළ එම දෆනුම 
ප්රළගයෝගිකල භළවිත සිරීග ක ශෆසියළල මෆීනම අගේක් ලළ ගකගයා. ගමම ප්රහන පත්රය 
ගක ටවහ ගදකසි්  යුක් ලත ගේ. 
 

I  ලන ගක ටව   -   බහුලර  ප්රහන පත්රයසි. කළය ිෂනිත්තු 30 යි. කුණු 25 යි. 
 

II ලන ගක ටව  -    අයාධා ලුශගත රානළ ප්රහන පත්රයසි. ප්රහන ශතරසි්  ප්රහන තුනකට 
පිළිතුරු වෆපයිය යුතුය. කළය ිෂනිත්තු 90 යි. කුණු 75 යි. 

 
 

18.0  ගමම විභළග නිගේදනයට විධිවිධාළන වවළ ගන මෆති කලර කරු ක් ල වුල ද, දකුණු පෂළත් රළජ්ය 
ගව ලළ ගක ිෂ්  වභළගේ තීර ය අලවළන තීර ය ල් ග් ය. 

 

            දකුණු පෂළත් රළජ්ය ගව ලළ ගක ිෂ්  වභළගේ නියමය පරිදි, 
 

 

 

යූ.ජී. විුමර ළාිනයලවම් 
ගමක ක 
පෂළත් රළජ්ය ගව ලළ ගක ිෂ්  වභළල, 
දකුණු පෂළත. 
 

 

 

 

 

 

 

වැිරය යුතුයි- ඔබ ළාර්යායට යනුබීධ ල ාඛා ළාර්යා ේශ  උඳ ළාර්යාල ේව ලේ  නියුතු ේමම 

ළාර්යක්මතා ළඩඉම් ඳරීක් යට ඉදිිනඳත් ීමමට සුුමසුළම් බන නිධාරීන් සිටී නම් ඔවුන් දැනුලත් 
ිරරීමට ළරු ාළර ළටයුතු ළරන්න. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

                           

               (කළයායළයීය ප්රගයෝජ්නය වඳශළ පම යි) 
   

යදර් යයුමම්ඳ්රය 
 

දකුණු ඳෂාත් රාජ්ය ළෂමනාළර  වශළාර ේව ලේ  II ලන ේර ණිේ  නිධාරීන් වශා ලන 

ළාර්යක්මතා ළඩඉම් විභාගය - 2013 (I) 2017 

Efficiency Bar Examination for Officers'  in Grade II of 

Southern Provincial Public Management Assistants' Service - 2013(I) 2017 
 

  

ඔබ අයත් ලන ගව ලය (ගමය ව කපූයා  සිරීමට  
ගපර නිගේදනග  5.0 ගේදග  වටශන බ් න) 
 

 

ඔබ විභළගයට ගපීන සිිපන භළළ මළධායය   

සිංශ - 2    

ගදමෂ - 3  

ඉං්රීසි - 4  

(අදළෂ අංකය ගක ටුල තුෂ ලිය් න)  

                   

1.0 1.1 ව කපූයා  නම (ඉංග රීසි කෆපිටම අකුගර් ) : ......................................................................... 

 (උදළ:HERATH MUDIYANSELAGE SAMAN KUMARA GUNAWARDHANA)  
         

            1.2 අගට ගයගදන නම මුලි් ද අගනකුත් න කල මුකුරු පසුලද ගය දළ නම (ඉංග රීසි කෆපිටම 
අකුගර් ) : .............................................................................................................................  

 (උදළ: GUNAWARDHANA   H.M.S.K. ) 
 

            1.3 ව කපූයා  නම (සිංශග් /ගදමගෂ් ) : ..............................................................................  
 ................................................................................................................................................ 
 

2.0 ගව ලළ වහාළනය ශළ ලිපිනය : 
2.1 කළයායළග /ගදපළයාතග ක් තුගේ/ ආයතනග  නම ශළ ලිපිනය :- ................................... 

(ඉං්රීසි කෆපිටම අකුගර් ) .......................................................................................... 
2.2 කළයායළග /ගදපළයාතග ක් තුගේ/ ආයතනග  නම ශළ ලිපිනය :-.................................... 

(සිංශග් / ගදමගෂ් ) ............................................................................................... 
 2.3 විභළග ප්රගේ පත්ර එවිය යුතු ලිපිනය :- .......................................................................... 

(ඉං්රීසි කෆපිටම අකුගර් ) ........................................................................................... 
 

3.0 වහත්රී/ ු රු භළලය    වහත්රී - 1  

                     ු රු - 0 

    (අදළෂ අංකය ගක ටුල තුෂ ලිය් න) 
 

4.0
  

ජ්ළතික ශෆඳුනු කපත් අංකය           

 

5.0 ඔබ ඉදිරිපත් ලන වියය/ විය්  :-  
 

විය විය අංකය 
  

  

(අයදු කපත් කෆඳමටග ක නිගේදනග  3.0 ගේදයට අනුල ඔබ 
විභළගයට ගපීන සිටීමට අ ගේක් ලළ කරන නගරය) 
(ගමය පසුල ගලනවහ සිරීමට ඉඩ ගදනු ගන ෆගේ.) 

නගරය නගර අංකය 

1.  

2.  
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6.0 දෆනට දරන තනතුර :  
6.1 තනතුර :- ................................................................................................................... 
6.2 පත්මට ක ලිපිග  අංකය :- .............................................................................................. 
6.3 දකුණු පෂළත් රළජ්ය කෂමනළකර  වශකළර ගව ලග  II ලන ගර ණියට පත් වූ දිනය :-

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

 

7.0 7.1 ඔබ විභළගයට ගපීන සිිප් ග්  ප්රාම ලතළලට ද  
7.2  විභළගයට ගපීන සිිප් ග්  ප්රාම ලතළලට ගන ගේ න ක ගගලන ද විභළග ගළවහතුල : 
7.3 ප්රළගද්ීරය ගමක ක කළයායළය :- 

7.4 දුපත් අංකය :  
7.5 දිනය : 
 

දුපත ගන ගෆගලන ගව  ගමහි අල් න 
(දුපගත් ඡළයළ පිටපතක් ල ෂඟ තබළ ගෆීනම ප්රගයෝජ්නලත් ලනු ඇත.) 

 

 

8.0   යයුමම්ළරුේ  වශතිළය 
 

ඉශත වඳශ්  විවහතර නිලෆරදි බලත්, ඉශති්  දක් ලලළ ඇති භළළ මළධායගය්  විභළගයට ගපීන සිටීමට  
මට හිිෂක ක ඇති බලත්,මළ විභළගයට ගපීන සිිප් ග්  .............ලතළලට බෆවි්  විභළග ගළවහතු ගගමටම 
අනලය බලත්/ රුපියම............................ක විභළග ගළවහතුල ................................................... 
ප්රළගද්ීරය ගමක ක කළයායළයට දින ගගලළ බළගත් දුපත ඉශත අලළ ඇති බලත් ප්රකළ කරිෂ. 
විභළගය පෆලෆත්මටම ව කබ් ධාගය්  විභළග ගක මවළරිවහ ජ්නරළම විසි්  ගනු බන තීර  ලට ශළ 
විභළග පනගත් සියලු විධිවිධාළනය් ට මම යටත් ලන බලත් ගමයි්  ප්රකළ කරිෂ. 

 

           

     ...................................................................... 
       අගේක් ලකයළගේ/ අගේක් ලෂිකළලගේ අත්වන 

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

වටශන : තමාේ  ේදඳාර්තේම්න්තු ප්රධානියා ේශ  එම ේදඳාර්තේම්න්තු ප්රධානියා ේලනුේලන් 

යත්වන් ිරරීමට බය ත් නිධාිනේයකු ේශ  ඉදිිනපිට ී  යයුමම්ළරු විසින් යත්වන් ළෂ යුතුය. 
 

 

යත්වන වශතිළ ිරරීම. 
 

 මළගේ කළයායළග  නිධාළරියකු/ නිධාළරිණියක වශ මළ ගපෞද්ගලික ලගය්  ද් නළ ශඳුනන  
.................................................................................................................................මශතළ/ 
මශත්ිෂය/ ගමනවිය ............................. ලෆනි දින මළ ඉදිරිපිට දී අත්ව්  කෂ බලත් ඔහු/ඇය 
විභළගයට ගපීන සිිප් ග්  ප්රාම ලතළලට බෆවි්  විභළග ගළවහතුගල්  නිදශවහ සිරීමට සුදුසු 
බලත්/නියිෂත විභළග ගළවහතුල ගගලළ ඇති බලත්, එම දුපත අලළ ඇති බලත් වශතික කරිෂ. 

 
 

       .................................................................... 
       වශතික කර් නළගේ අත්වන වශ නි මුද්රළල 
නම :-  ....................................................................... 
පදවි නළමය :- ............................................................. 
ලිපිනය :- ................................................................... 
දිනය :- ....................................................................... 
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ේදඳාර්තේම්න්තු ප්රධානියාේ  වශතිළය 
 

I ඉශත වපයළ ඇති විවහතර පරීක් ලළ කර බෆල බලත්, 

II ගමම නිධාළරියළ/ නිධාළරිණිය * දකුණු  පෂළත් රළජ්ය ගව ලයට අයත් බලත්, 

III නිධාළරියළ/ නිධාළරිණිය* ගමම විභළගයට මීට ගපර ගපීන සිිප/ ගන සිිප* බලත්,  

IV නිධාළරියළ/ නිධාළරිණිය* ගමයට ගපර විභළගයට ගපීන සිිප ඇති නිවළ නියිෂත විභළග ගළවහතු 
ගගවූ දුපත ගමම ඉමලු කපත්රයට අලළ ඇති බලත්, 

V නිධාළරියළ/ නිධාළරිණිය* ගමම විභළගයට ගපීන සිටීමට සුදුසු බලත්,  
  

 මම වශතික කරිෂ. 
 

*  අනලය ලාන කපළ ශරි් න. 
 

        ......................................................... 
ගදපළයාතග ක් තු ප්රධාළනියළගේ අත්වන 

වශ නි මුද්රළල 
 

නම :- ....................................................................... 
පදවි නළමය :- ............................................................ 
ලිපිනය :- .................................................................. 
දිනය :- ...................................................................... 
 
 


