
රජයේ ප්රවෘත්ති  යපාර්තමයන්තුවය   ප්රකාරන  ංශනයේ  ංශංකකාරරකා(සශහල/යපමළ/ඉශග්රීස)  ම ුවරු 

ංඳහර  වෘ  (යකාෝතත්රර්ත ාප ම මම) බඳවෘර ගැනීම 

 

රජයේ ප්රවෘත්ති  යපාර්තමයන්තුවය   ප්රකාරන  ංශනයේ  ංශංකකාරරකා(සශහල/යපමළ/ඉශග්රීස)  ම ුවරු  

    ංඳහර   (යකාෝතත්රර්ත ාප ම මම) බඳවෘර ගැනීම සඳහා සුදුසුකම්ලත් අයගෙන් අයදුම්පත් කැඳවනු ලැගේ.  

      

1. ගෙෙ නිගේදනගේ ‘අධ්යක්ෂ  නනාා්’ යන පද ගයන් අදහස් ගකගාන්ගන්  ානගේ ප්රවතත්ි 

අධ්යක්ෂ  නනාා්ය. 

 

2. වෘුහගම ාක්ෂණය   - වුහෙප පක්ක්ෂ  ය පැවැත්ගවන දිනය  ානගේ ප්රවතත්ි අධ්යක්ෂ  

නනාා් විසින් තීා ය කානු ඇප.  

ාරිෂණයර  කාර ලකුණු ලබර යපනු ලබ  ශී්තය උාරිම 

ලකුණු ප්රමර   

ංි ය්තකා  ංධ්යරා   සුදුසුකාන 

 

40 

ංි ය්තකා වෘත්තතී  සුදුසුකාන  25 

ංි ය්තකා වෘත්තතී   ාළපුරුද්ප 30 

ංනමුඛ ාක්ෂණය යේදී පෂණවෘ  ලප කුංලමරවෘ                                                    05 

                   එකාුවවෘ 100 

 

3. ා්ත කාරනු ලබ  ං යේ ංශඛයරවෘ -     

රජයේ ප්රවෘත්ති  යපාර්තමයන්තුවය   ප්රකාරන  ංශනයේ  ංශංකකාරරකා(සශහල/යපමළ/ඉශග්රීස)  

ම ුවරු ංඳහර   (යකාෝතත්රර්ත ාප ම මම) පුාප්පාඩු  03 ක්ෂ පිාවීෙට කටයුතු කානු ඇප.  

 

4.  ා්තවීම ක්රි ර්තමකා වෘ  නය   : 

ානගේ ප්රවතත්ි ගදපා්තපගම්න්තුගේ ප්රවතත්ි අධ්යක්ෂ  නනාා් විසින් තීා ය කානු ලැගේ.  

 

5. යංේවෘර යකාෝතයද්ස  - ාානය ගස වගේ පත්වීම් පාලනය ගකගාන ගප දු ගක න්ගසසි වලට ද ,    

2014. 05. 09 දිනැිව ාානය ගස වා ගක ිෂ න් සාාව විසින් අනුෙප රජයේ ප්රවෘත්ති  

යපාර්තමයන්තුවය   ප්රකාරන  ංශනයේ  ංශංකකාරරකා(සශහල/යපමළ/ඉශග්රීස)  ම ුවරු ංඳහර වෘ    

(යකාෝතත්රර්ත ාප ම මම)  බඳවා ෙැනීගම් පරිපාටිගේ පනවා ඇි නියෙයන් හා ගක න්ගසසිවලට 

ද, එෙ බඳවා ෙැනීගම් පරිපාටියට කා ඇි ගහෝ ිෂන්ෙතු ගකගාන ගහෝ සංග ෝධ්නවලට ද යටත් 

ව ගපෝාාෙනු ලබන අගප්ක්ෂ කයකු ානගේ ප්රවතත්ි ගදපා්තපගම්න්තුගේ   සංස්කාාක  පනතුාට 

පත් කානු ලැගේ.  

 

6. පො ගවප පිරිනෙන ලද පනතුග්ත ාානකාරි නියිෂප දිනගේ දී ාාා ෙැනීෙට අගප ගහ සත් වන 

හා/ ගහෝ පත් කාන ලද පනතුාක ාානකාරි ාාාෙැනීෙ ප්රික්ෂග  ප කාන ගහෝ ෙ  හරින ගහෝ 

අයදුම්කරුවන්ගේ පත්වීෙ අගහෝසි කානු ලැබීෙට ාානය ගස වා ගක ිෂ න් සාාව ගවප බලය 

ඇප.  

 

7. මරසකා දීම රවෘ  :  රුපි ල් 25,000/- කි. 

 

8.  සුදුසුකාන :   ං දුනා්ත කාැඳවීයන ංවෘංර  නය   වෘ  විට , 

I. ංධ්යරා  සුදුසුකාන : වි ්ව විදයාල ප්රිපාදන ගක ිෂ න් සාාව විසින් පිිගෙත් වි ්ව 

විදයාලයනන් ගහෝ උපාධි ප්රදානය නක්ගම් යයපනයක්ෂ ව  ගයන් වි ්ව විදයාල 

ප්රිපාදන ගක ිෂ න් සාාව විසින් පිිගෙත් යයපනයක්ෂ ෙිනන් ගහෝ උපාධියක්ෂ ලබා 

ිබීෙ. 

 



II. වෘත්තතී  සුදුසුකාන : පතියික හා වතත්ිය අධ්යාපන ගක ිෂ න් සාාව පිිගෙත් 

යයපනයනන් ප්රකා න සංස්කා ය ගහෝ   ය්රිප ක්ෂග  රයන් සම්බන්ධ්ගයන්  

වසාකට ගන අඩු ඩිප්ගලෝො පාඨොලාවක්ෂ  සෙත්ව ිබීෙ.  

 
                                 

III. ාළපුරුද්ප       : ානගේ ලියාපදිංචි ප්රකා න යයපනයක පනතුාට අදාවව ලිපි                          

සංස්කා  කටයුතු සම්බන්ධ්ගයන් අවෙ ව ගයන් වසා 03ක පවපුරුසදක්ෂ ලබා ිබීෙ. 

 

IV. කාරයිකා සුදුසුකාන           : සෑෙ අගප්ක්ෂ කගයකුෙ ශ්රී ලංකාගේ ඕනෑෙ ප්රගස යක ගස වය 

නක්ෙටත් ගෙෙ පනතුග්ත ාානකාරි ඉටු නක්ෙටත් ප්රො වත්  ාරිරික හා ොනසික 

ගයෝෙයපාවයනන් යුක්ෂප විය යුතුය.      

     

V. යවෘ ්ත     :  I     ්රි ලාංනක පුාවැසිගයකු විය යුතුය 

II    විශි ්ට චරිපයනන් යුක්ෂප විය යුතුය 

III පනතුාට බඳවා ෙැනීෙ සම්බන්ධ්ගයන් වන සියලුෙ 

සුදුසුකම් සම්පු්ත  කා ිබීය යුතුය.                                                                                                                                                                                            

       

9.    වයස :  අවෙ සීොව    : අවුරුදු 18 

උපරිෙ සීොව : අවුරුදු 55 

 

10.    ං දුන කික්යන ක්රම  :  

      

a) අයදුම් පරය ගෙෙ නිගේදනයට  අුණ ා   ඇි යද්ත  යකතියට අනුකූල විය යුතු අපා,  

 4   (A4)     ප්රො ගේ      කඩදාසියක, අයදුම්පරය  සකස්  කව  යුතු  බව  විග   ගයන්  

සැවනය    යුතුය. අයදුම්පරගේ  සඳහන් ගප ාතුරු පෙ අත් අකුගාන් ෙ පැහැදිලිව පිාවිය 

යුතුය.   යද්ත  අයදුම්පරයට  අනුකූල  ගන වන අයදුම්පරද ,  අසම්පු්ත  ගලස ගප ාතුරු 

සඳහන් කා ඇි  අයදුම්පරද  දැනුම් දීෙනන් ගප ාව ප්රික්ෂග  ප කානු ලැගේ.  අයදුම් 

පරගේ නායා පිටපපක්ෂ  ව  පබා ෙැනීෙ ප්රගයෝනනවත් විය හැක. සම්පු්ත  කානු ලබන 

අයදුම්පත්   නිගේදනගේ  දැක්ෂගවන  යද්ත    අයදුම්  පරයට  අනුකූල  ද  යන්න  පිිගබඳව  

අයදුම්කරු  විසින්  විෙසා  බැලිය යුතුගේ. එගස  ගන වුනගහ ත් අයදුම්පප ප්රික්ෂග  ප විය 

හැක.    

 

b) සම්පු්ත  කාන ලද අයදුම් පරය ලියාපදිංචි පැපෑගලන් ානගේ ප්රවතත්ි ගදපා්තපගම්න්තුව,  

 ගන . 163, නරුලපන ොවප, ගක වඹ 05 යන ලිපිනයට 2015.04.24 වැනි දිනට ගපා 

ලැගබන පරිදි  එවිය  යුතුය.   අයදුම්පත්  බහා  ඇි  කවාගේ  වම්  පස  ඉහව  ගකවවගාහි  

පැහැදිලිව    රජයේ ප්රවෘත්ති  යපාර්තමයන්තුවය     ංශංකකාරරකා  ම ුවර ංඳහර යකාෝතත්රර්ත 

ාප ම මම වෘ  බඳවෘර ගැනීම යන්න සටහන් වී ිබිය යුතුය. එදිනට පසු ලැගබන නසිදු 

අයදුම්පපක්ෂ ාාාෙනු ගන ලැගේ.  

 

c) සෑෙ යකාායනන්ෙ සම්පු්ත  ගන වන අයදුම්පර ප්රික්ෂග  ප කානු ලැගේ. අයදුම් 

               පරයක්ෂ  නැිවීෙ ගහෝ ප්රොදවීෙ ෙැන නසිෙ පැිෂිල්ලක්ෂ ාාා ෙනු ගන ලැගේ.  

 

11. අගප්ක්ෂ කයකු ඉදිරිපත් කා ඇි නසියම් කරු ක්ෂ සාවදය බව දැන දැනෙ ඉදිරිපත්  කා 

ඇි බව ගහිගවුවගහ ත් , එගස  නැත්පම් යම් වැදෙත් කරු ක්ෂ ඔහු/ ඇය ඕනෑකෙනන් 

යටපත් කා ඇත්නම් ඔහු/ඇය ගස වගයන් පහ නරිෙට ඉඩ ඇප.   

 

12.      ගෙෙ ගාගුලාසිවල සඳහන් කා ගන ෙැි යම් කරුණු පිිගබඳ ාානය ගස වා ගක ිෂ න් සාාව  

        ෙිනන් තීා ය කානු ඇප. ාානය ගස වා ගක ිෂ න් සාාව විසින් බලය පවාන ලද  
2015 .03.10  වැනි දින ,                                         ානගේ ප්රවතත්ි අධ්යක්ෂ  නනාා්,                                                     

ානගේ ප්රවතත්ි ගදපා්තපගම්න්තුව.            ානගේ ප්රවතත්ි ගදපා්තපගම්න්තුව 

අංක 163, නරුවපන ොවප,ගක වඹ 05.  

 



  

 

ආප්තන ං දුන ාත්ර  

 

                (කා්තයාලීය ප්රගයෝනනය සඳහා යි.) 

රජයේ ප්රවෘත්ති  යපාර්තමයන්තුවය   ප්රකාරන  ංශනයේ  ංශංකකාරරකා සසශහලදයපමළදඉශග්රීස   ම ුවරු 

ංඳහර  වෘ  සයකාෝතත්රර්ත ාප ම මම  බඳවෘර ගැනීම 
1.0 ොධ්යය    

සිංහල - 1 

ගදෙව - 2 

ඉංග්රීසි - 3 

(අදාව අංකය ගක ටුව තුව ලියන්න.) 

2.0  ගපෞසෙලික ගප ාතුරු   

1. ුණල'කුරු අෙට ගය දා ුණලකුරු සෙ  නෙ ඉංග්රීසි කැපිට් අකුගාන්      

උදාහා    SILVA A. B. 

2. සම්පූ්ත  නෙ ඉංග්රීසි කැපිට් අකුගාන්      

3. සම්පූ්ත  නෙ (සිංහගලන් / ගදෙ ගවන්)      

4. ගපෞසෙලික ලිපිනය(සිංහගලන් / ගදෙ ගවන්)        

5. ස්ත්රී / පුරු  ාාවය   පුරු  - 0  අදාව අංකය ගක ටුව තුව ලියන්න 

     ස්ත්රී     - 1        

            

6. විවාහක / අවිවාහක බව   අවිවාහක - 1   අදාව අංකය ගක ටුව තුව ලියන්න 

       විවාහක - 2 

 

7. නන ව්තෙය   (සිංහල - 1, ගදෙව -2, ඉ. ගදෙව - 3, ුණසල්ිම් - 4, ගවනත් - 5) 

                                                              අදාව අංකය ගක ටුව තුව ලියන්න 

 

8. නාික හැඳුනුම්පත් අංකය    

 

9. උපන් දිනය   ව්ත ය                              ොසය                     දිනය    

 
 

10. අයදුම්පත් ාාා ෙන්නා අවසාන දිනට වයස  අවු                  ොස                දින 

 
 

11. දුාකථන අංකය (ිගේ නම්)    

  

 

 

 

 

 

 

 

          

    

  

  

          

  

  

  



 

3.0 අධ්යාපන සුදුසුකම්  

 විනකවෘ විපයරල   ලබර ඇි   උාරධි  උාරධි  වෘලශගු වෘ  

නය   

විය  ්ත  

    

    

    

    

    

 
4.0  වතත්තීය සුදුසුකම්    

 ආ ම   ලබර ඇි   ඩිප්යලෝමරවෘ ඩිප්යලෝමරවෘ වෘලශගු 

වෘ  නය   

 කාරළ  

    

    

    

    

    

 

5.0  පවපුරුසද    

 

6.0  අයදුම්කරුගේ සහිකය   

 ඉහප සදහන් ගප ාතුරු සපය හා නිවැාදි බව සහික කාිෂ. 

     

අයදුම්කරුගේ අත්සන 

දිනය     

7.0 අත්සන සහික නක්ෙ  

      ගෙෙ අයදුම්පප ඉදිරිපත් කානු ලබන ..................................................................................... 

ෙයා/ිෂය/ගෙනවිය ො ගපෞසෙලිකව දන්නා හඳුනන බවත් ......................................................... දින ො 

ඉදිරිගේදි ඔහුගේ/ඇයගේ අත්සන පැබූ බවත් සහික කාිෂ.      

            

          

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

   අත්සන සහික කාන ලද       

       නිලධ්ාරියාගේ අත්සන 

නෙ - .......................................................... 

පදවි නාෙය - ..................................................... 

ලිපිනය -.........................................................       

  

දිනය -  ........................................... 



 

(අයදුම්පරගේ අගප්ක්ෂ කයාගේ අත්සන ානගේ විදුහලක විදුහ්පිවාගයකු/සාෙදාන 

විනි ච්යකාාවාගයකු/දිවුරුිෂ ගක ෙසාරිස්වාගයකු/නීිඥවාගයකු/ප්රසිසධ් ගන පාරිස්වාගයකු ්රිවිධ් 

හුණදාගේ අධිකාරිලත් නිලධ්ාාගයකු ගහෝ රු. 22,935/- ක්ෂ ගහෝ ඊට වැඩි ොසික  කාබසධ් වැටුපක්ෂ ලබන 

ානගේ ස්ථිා පනතුාක්ෂ දා  නිලධ්ාරිගයකු විසින් සහික කව යුතුය.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


