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රාජ්ය සේව ලා සේම ිෂ්  සවාාල 

රාජ්ය සරිපරා  සශා සපරාා සමෂන ාමර  සමනා්යාාංය 
 

ේවෞඛ්ය, සේරෝ  සවශ සේේශීය සවලාය සමනා්යාාංය, 

ේේශීය සවලාය සමාංය, සපයුර්ේේා සේාරාර්්ේේ් තුේේ, 

බණ්ඩාර ායම සමනුව්නර  රර්ේේ ාය් ේේ 

ශ්රී සාංමා සද්ායාත්මකනම සේව ලේේ සIII ේර ණියටයබ සබාලා සනීමන සවාශා සල  ස්රන සද්ාානය ස2018 ස( ස2019 ස) 

 

ආයුර්වේද වදඳහර්තවේන්තුවේ ඵණ්ඩහයනහඹක අනුසභයණ ඳර්වේණහඹතනඹ වහ අනුභත ශ්රී රාකහ 

විදයහත්භක වේවේ III වරේණිවේ ඳවත වන් තනතුරු පුයප්ඳහඩු 8 ක් පියවීභ වහ ඳළළත්වීභට නිඹමිත 

ඵහ ගළනීවේ තයග විබහගඹ වහ ප්රථමභ තහට ඳභණක් ඵහ ගළනීේ ඳරිඳහටිවඹන් ඳරිඵහහිය 

ඵණ්ඩහයනහඹක අනුසභයණ ඳර්වේණහඹතනවේ වේවේ නියුතු ඳර්වේණ වකහය ව ාර්ධන වකහය 

(කෘෂි) නිරධහරීන්වගන් ඳභණක් ස අඹදුේඳත් කළනු රළවේ. වභභ නිවේදනඹ අහනවේ ඇති ආදර්ල 

ආකෘතිඹ අනු පිළිවඹශ කයන රද අඹදුේඳත ේපර්ණ කය ඳවත වන් අඹදුේඳත් කළවීවේ අන් දිනට 

වවෝ ඊට වඳය විබහග වකොභහරිස ජනයහල්, ාවිධහන (ආඹතනික වහ විවේල විබහග) ලහඛහ, ශ්රී රාකහ විබහග 

වදඳහර්තවේන්තු, තළ.වඳ. 1503, වකොශම වත රළවඵන වේ ලිඹහඳදිාචි තළඳෆවරන් එවිඹ යුතුඹ. අඹදුේඳත් 

ඵවහ එන කයවේ ේ  ඉවශ වකශවර් “ ස සපයුර්ේේා සේාරාර්්ේේ් තුේේ සබණ්ඩාර ායම සමනුව්නර  ස

රර්ේේ ාය් ේේ සශ්රී සාංමා සද්ායාත්මකනම සේව ලේේ සIII ේර ණියටේේ ස් තුරු සපුරප්රාඩු සපිරවීන සවාශා ල  ස්රන ස

ද්ාානය’’ සඹනුවන් ඳළවළදිළි ටවන් කශ යුතුඹ. තද, විබහගවේ නභ සාවර භහධය අඹදුේඳත්රර සාවර 

බහහට අභතය ඉාග්රීස බහහවන්ද, වදභශ භහධය අඹදුේඳත්රර වදභශ බහහට අභතය ඉාග්රීස බහහවන්ද 

වඹදිඹ යුතුඹ.  

 

අනු 

අාක 
තනතුරු නහභඹ 

පුයප්ඳහඩු 

ාඛයහ 

ාවක්ත 

අාකඹ 

1. 0

1 

විදයහත්භක නිරධහරි-(තත්ත් වතික) 01 01 

2. 0

2 

විදයහත්භක නිරධහරි-(නසඳති) 01 02 

3. 0

3 

විදයහත්භක නිරධහරි-(කෘෂි) 01 03 

4. 0

4 

විදයහත්භක නිරධහරි-(ලහක අභිජණන) 01 04 

5. 0

5 

විදයහත්භක නිරධහරි-(ඖධ නවීකයණ) 01 05 

6. 0

6 

විදයහත්භක නිරධහරි-(ක්ෂුද්ර ීව) 01 06 

7. 0

7 

විදයහත්භක නිරධහරි-(යහඹන) 02 07 

 

   (අ) අඹදුේඳත් බහය ගන්නහ අහන දිනඹ 2019.03.05 දින වේ. 

 

වබශ  ස : අඹදුේඳත වවෝ ඒ ේඵන්ධිත ලිපිඹක් තළඳෆවල්දී නළතිව ඵට වවෝ ප්රභහද ව ඵට වකවයන 

ඳළමිණිලි ගළන රකහ ඵරනු වනොරළවේ. අහන දිනඹ දක්හ අඹදුේඳත්  ප්රභහද ිරරීවභන් සදුවිඹ වළිර 

අරහබවහනි අඹදුේකරුන් විසන්භ දයහ ගත යුතුඹ  . 

                ිරසඹේ අඹදුේකරුකු ඉවත වන් එක් තනතුයකට ඩහ අඹදුේ කයන අසථමහකදී එක් එක් 

තනතුය වහ වන වනභ අඹදුේඳත් ඉදිරිඳත් වනොකශ යුතු අතය ඒ ඒ තනතුය වහ ව භනහඳ අනුපිළිවශ 

එකභ අඹදුේඳතක ටවන් කශ යුතුඹ. එවේභ භනහඳ අනුපිළිවශ ඳසු වනස ිරරීවේ වළිරඹහක් 

වනොභළත.  
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1. ේව ලයබ සබාලා සනීමේේ සක්රනය: 

ලිඛිත විබහගවේ ප්රතිපර භත, එක් එක් ප්රලසන ඳත්රඹ වහ 40% වවෝ ඊට ඩහ රකුණු රඵහ ගන්නහ 

අවප්ක්ෂකඹන්ව  ළඩිභ රකුණු අනුපිළිවර වහ භනහඳ අනුපිළිවශ අනු ඵහ ගනු රළවේ. ේමුඛ 

ඳරීක්ණඹට බහජනඹ කයනු රඵන ාඛයහ යහජය වේහ වකොමින් බහ විසන් ීරයණඹ කයනු රඵන 

අතය, අඹදුේකරුන්ව  සුදුසුකේ යහජය වේහ වකොමින් බහ විසන් අනුභත කයනු රඵන ේමුඛ 

ඳරික්ණ භණ්ඩරඹක් විසන් ඳරීක්හ කයනු රළවේ. ේමුඛ ඳරීක්ෂණඹ වහ රකුණු රඵහ වදනු 

වනොරළවේ. 

  

2. ේව ලේේ සනියුක්් සමරවීේේ සේම ් ේේසි 

 

I. වභභ තනතුය සථීය වහ විරහභ ළටුප් හිතඹ. ළන්දඹු වහ අනත්දරු විරහභ ළටුප් රභඹට/ ළන්දඹු 

පුරු වහ අනත්දරු විරහභ ළටුප් රභඹට දහඹක මුදල් වගවිඹ යුතුඹ. 

II. වභභ තනතුයට ඳත්වීේ රඵන නිරධහරීන් එක් අවුරුදු ළඩ ඵළලීවේ කහර සීභහකට ඹටත් වේ. 

III. යහජය ඳරිඳහරන කරවල්ඛ 01/2014 හි විධිවිධහනරට වහ ඊට අනුහාගික කරවල්ඛ අනු අවනක් 

යහජය බහහ පිළිඵ ප්රවීණතහ භට්ටභ ය 05ක් තුශ දී රඵහ ගත යුතුඹ. යහජය බහහක් වනොන 

බහහ භහධයඹිරන් වේඹට ඵළදුණු නිරධහරීන් විසන් ය 03 ක් ඇතුශත එක් යහජය බහහක් 

පිළිඵ ප්රවීණතහඹ රඵහ ගත යුතුඹ.  

IV. තනතුයට ඳත් වී ය 03ක් ගතවීභට වඳය I න කහර්ඹක්භතහ කඩඉභ භත් විඹ යුතුඹ. 

V.  ශ්රී රාකහ ප්රජහතහන්්රික භහජහදී ජනයජවේ ආඹතන ාග්රවඹට ද යජවේ මුදල් වයුලරහසරට ද යහජය      

වේහ වකොමින් බහ කහර්ඹ ඳටිඳහටික රීතිරට ද, යහජය වේහ වකොමින් බහවේ අවනකුත් 

නිවඹෝගරට ද, යජඹ විසන් රින් ය නිකුත් කයන කරවල්ඛ වයුලරහසරට ද, වභභ ඳත්වීභ ඹටත් 

වේ.   

3. ලීටුප් සරිපනා ය ස: 

වභභ තනතුයට යහජය ඳරිඳහරන කරවල්ඛ 03/2016 දයන ළටුප් කරවල්ඛඹට අනු SL-1-2016, රු.47615-

10x1335- 8x1630- 17x2170- 110895/= ක (භහසක) සළටුප් ඳරිභහණඹක් හිමි වේ.( ඔඵට ළටුප් වගනු 

රඵන්වන් 2016.02.25 දිනළති යහජය ඳරිඳහරන කරවල්ඛ අාක 03/2016 හි විධිවිධහන අනුකර එහි 

උඳවල්ඛන II හි වන් ඳරිදි වේ.      

   

4. ස සමධ්යාර  සදුසුදුමේ 

අනුභත තනතුය නහභඹ අධයහඳන සුදුසුකේ 

විදයහත්භක නිරධහරී (තත්ත් වතික) යහඹන විදයහ විඹ හිත ඳන්ති හභර්ථමඹක් හිත විදයහවේදී 

විවලේ උඳහධිඹ  

වවෝ 

යහඹන විදයහ විඹ හිත විදයහවේදී හභහනය උඳහධිඹ ඳන්ති 

හභර්ථමඹක් හිත භත් තිබීභ  

වවෝ 

යහඹන විදයහ විඹ හිත විදයහවේදී හභහනය උඳහධිඹක් භ  

ඳලසකහත් උඳහධිඹක් රඵහ තිබීභ 

විදයහත්භක නිරධහරී (නසඳති) පිළිගත් විලසවිදයහරඹක උේභිද විදයහ විවලේ උඳහධිඹ ඳන්ති 

හභර්ථමඹක් හිත රඵහ තිබීභ (යහඹන විදයහ අතිවර්ක විඹ 

වර) 

වවෝ 

උේභිද විදයහ, යහඹන විදයහ හිත ීව විදයහ උඳහධිඹ ඳන්ති 

හභර්ථමඹක් හිත විදයහවේදී හභහනය උඳහධිඹ භත් වීභ  

වවෝ 

උේභිද විදයහ, යහඹන විදයහ හිත ීව විදයහ උඳහධිඹ වහ ඖධ 

ලහක ේඵන්ධ විදයහවේදී හභහනය උඳහධිඹක් භ  ඳලසකහත් 

උඳහධිඹක් රඵහ තිබීභ 
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විදයහත්භක නිරධහරී (කෘෂි) කෘෂි විදයහ උඳහධිඹ ඳන්ති හභර්ථමඹක් හිත විදයහවේද විවලේ 

උඳහධිඹ රඵහ තිබීභ  

වවෝ 

උේභිද විදයහ වවෝ න විදයහ ඳන්ති හභර්ථමඹක් හිත විදයහවේදී 

හභහනය උඳහධිඹක් රඵහ තිබීභ  

වවෝ 

උේභිද විදයහ වවෝ න විදයහ විඹ හිත විදයහවේදී හභහනය 

උඳහධිඹක් භ  ඳලසකහත් උඳහධිඹක් රඵහ තිබීභ 

විදයහත්භක නිරධහරී (ලහක අභිජණන) කෘෂි විදයහ උඳහධිඹ ඳන්ති හභර්ථමඹක් හිත භත් වීභ  

වවෝ 

උේභිද විදයහ වවෝ න විදයහ විඹ හිත ඳන්ති හභර්ථමඹක් හිත 

විදයහවේදි හභහනය උඳහධිඹක් රඵහ තිබීභ  

වවෝ 

උේභිද විදයහ වවෝ න විදයහ විඹ හිත විදයහවේදී හභහනය 

උඳහධිඹක් භ  ඳලසකහත් උඳහධිඹක් රඵහ තිබීභ 

විදයහත්භක නිරධහරී (ඖධ නවීකයණ) පිළිගත් විලසවිදයහරඹක උේභිද විදයහ විදයහවේදී විවලේ උඳහධිඹ 

ඳන්ති හභර්ථමඹක් හිත රඵහ තිබීභ (යහඹන විදයහ අතිවර්ක විඹ 

වර) 

වවෝ 

උේභිද විදයහ, යහඹන විදයහ හිත ීව විදයහ උඳහධිඹ ඳන්ති 

හභර්ථමඹක් හිත විදයහවේදී හභහනය උඳහධිඹක් රඵහ තිබීභ  

වවෝ 

උේභිද විදයහ, යහඹන විදයහ, ීව විදයහ උඳහධිඹ වහ ඖධ ලහක 

ේඵන්ධ විදයහවේදී හභහනය උඳහධිඹක් භග ඳලසකහත් උඳහධිඹක් 

රඵහ තිබීභ 

විදයහත්භක නිරධහරී (ක්ෂුද්ර ීව) ක්ෂුද්ර ීව විදයහ විවලේ උඳහධිඹ වවෝ උේභිද විදයහ විවලේ උඳහධිඹ 

ක්ද්ර ීව විදයහ විඹ හිත ඳන්ති හභර්ථමඹක් හිත භත් 

තිබීභ  

වවෝ 

ක්ෂුද්ර ීව විදයහ, වජ යහඹන විදයහ විඹ හිත ඳන්ති 

හභර්ථමඹක් හිත විදයහ වේදී හභහනය උඳහධිඹක් රඵහ තිබීභ වවෝ 

විේ ඹහවේදී හභහනය උඳහධිඹ භ  වජ යහඹන විදයහ ඳලසකහත් 

උඳහධිඹක් රඵහ තිබීභ. 

විදයහත්භක නිරධහරී (යහඹන) යහඹන විදයහ විවලේ උඳහධිඹ ඳන්ති හභර්ථමඹක් හිත භත් වීභ 

වවෝ 

යහඹන විදයහ විඹ හිත විදයහවේදී හභහනය උඳහධිඹ ඳන්ති 

හභර්ථමඹක් හිත භත් තිබීභ  

වවෝ 

යහඹන විදයහ විඹ හිත විදයහවේදී හභහනය උඳහධිඹ භ  

ඳලසකහත් උඳහධිඹක් රඵහ තිබීභ 

 

 

 

5. මායිම සදුසුදුමේ ස: 

ෆභ අවප්ක්කඹකුභ ශ්රී රාකහවේ ෑනෆභ ප්රවේලඹක වේඹ ිරරීභටත්, තනතුවයහි යහජකහරී භළනවින් ඉටු 

ිරරීභට ප්රභහණත් ලහරීරික වහ භහනසක වඹෝගයතහවඹන් යුක්ත විඹ යුතුඹ. 
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6. ේල ත්මක සදුසුදුමේ ස: 

 

I. ශ්රී රාකහවේ පුයළසඹකු විඹ යුතුඹ. 

II. විශිසට කරිතඹිරන් යුක්ත විඹ යුතුඹ. 

III. ඹේ ආගමික නිකහඹක ඳළවිදිය වඹක් වනොවිඹ යුතුඹ. 

IV. තනතුයට ඵහ ගළනීභ වහ අලය සඹලුභ සුදුසුකේ අඹදුේඳත් කළවීවේ නිවේනවේ වන් 

අඹදුේඳත් බහය ගන්නහ අහන දිනට ෆභ ආකහයඹිරන්භ ේපර්ණ කය තිබිඹ යුතුඹ. 

7. 

7.1. සලිඛි් සද්ාානය: 

7.1.1 සේනන සද්ාානය සද්ාාන සේම නවාිපව් සජ් රාල් සද්සි්  සරලත්මකලනු සීේේ. 

ප්ර්  සරත්රය මාය මුළු සකුණු වනත්මක සකුණු 

1. බුේධි ඳරීක්ෂණඹ ඳළඹ 01 100 40 

2. වඳොදු ප්රලසන ඳත්රඹ ඳළඹ 03 100 40 

 

7.1.2. සද්ය සනිර්ේේය: 

ප්ර ් සරත්රේේ ස න ද්ය සනිර්ේේය 

1. බුේධි ඳරීක්ෂණඹ අවප්ක්ෂකඹහව  තර්කන ලක්තිඹ, හභහනය බුේධිඹ ව ීරයණ ගළනීවේ වළිරඹහ 

ළනි කරුණු නිලසකඹ ිරරීභ වහ කස කයනු රඵන වභභ ප්රලසන ඳත්රඹ ඵුවයණ 

වහ වකටි පිළිතුරු ළඳයීවේ ර්ගවේ ප්රලසන 50 ිරන් භන්විත නු ඇත. ප්රලසන 

සඹල්රටභ පිළිතුරු ළඳයිඹ යුතුඹ. 

2. වඳොදු ප්රලසන ඳත්රඹ ශ්රී රාකහවේ වේලඳහරන, භහජභඹ, ාසකෘතික වහ ආර්ක ක ඳරියඹ , ජහතික වහ 

අන්තර්ජහතික ලවඹන් ළගත් න නතන කරුණු , ජහතික වහ ජහතයන්තය 

විදයහත්භක වහ කහර්මික ාර්ධනඹ  ේඵන්ධවඹන් ඇති දළනුභ ඳරීක්ෂහ ිරරීභ 

වහ කස ව හභහනය දළනුභ භළවනන ප්රලසන ඳත්රඹිර. ප්රලසන ඳත්රඹ වකොටස 

වදකිර. ඳශමු වකොට වකටි ප්රලසනලින් භන්විතඹ. රකුණු 25 ිර. වදන 

වකොට අර්ධ ුවගත ප්රලසනලින් භන්විතඹ. ප්රලසන 8ිරන් 05කට පිළිතුරු 

ළඳයිඹ යුතුඹ. රකුණු 75 ිර. 

 

7.2 ද්ාාන සප්රතිඵල 

 ලිඛිත ඳරීක්ණවඹන් සුදුසුකේ රළබ අවප්ක්කයින්ව  නේ ඇතුශත් ප්රතිපර වල්ඛනඹ වල්කේ, යහජය 

වේහ වකොමින් බහ වත රඵහවදනු ඇත. විබහගඹට වඳනී සටි සඹලුභ අඹදුේකරුන් වත ප්රතිපර 

දළන්වීභ තළඳළල් භඟින් වවෝ www.result.exams.gov.lk වේ අඩවි භඟින් සදු කයනු ඇත. 

 

08.ද්ාාන සේම ් ේේසි ස: 

I. විබහගඹ සාවර, වදභශ, ඉාග්රීස බහහ භහධයලින් ඳත්නු රළවේ. අවප්ක්ෂකඹන් කළභති එක් 

බහහිරන් විබහගඹට වඳනී සටිඹ වළක. අවප්ක් කඹන් වභභ විබහගවේ සඹලුභ ප්රලසන ඳත්රරට එකභ 

බහහිරන් පිළිතුරු දිඹ යුතුඹ. අවප්ක්ෂකඹකුට සකීඹ අඹදුේඳවතහි දළක්වන විබහග භහධය වනස 

ිරරීභට අය වදනු වනොරළවේ. ෆභ අවප්ක්ෂකඹකුභ ප්රලසන ඳත්ර සඹල්රටභ වඳනී සටිඹ යුතුඹ. 

 

II. විබහග ගහසතු රු.600/= ිර. එභ විබහග ගහසතු විබහග වකොභහරිස ජනයහල්ව  ආදහඹේ ශීර් 20-03-

02-13 ට ඵළයන වර දියිවන් පිහිටි ෑනෆභ තළඳළල් කහර්ඹහරඹකට / උඳ තළඳළල් කහර්ඹහරඹකට 

දිස්රික් / ප්රහවේශීඹ වල්කේ කහර්ඹහරඹකට වගහ අඹදුේකරුව  නමින්භ රඵහගන්නහ රදුඳත එහි 

දහයඹිරන් අඹදුේඳත්රවේ නිඹමිත සථමහනවේ වනොගළරවන වේ අරන්න. එභ කුවිතහන්සවේ ඡහඹහ 

පිටඳතක් ශ  තඵහ ගළනීභ ප්රවඹෝජනත් නු ඇත. 

 

III. විබහගඹ වහ වගන රද මුදර ිරසභ වවේතුක් නිහ ආඳසු වගනු වවෝ වනත් විබහගඹක් වහ 

භහරු කයනු වනොරළවේ. විබහග ගහසතු ලවඹන් මුේදය වවෝ මුදල් ඇණවුේ බහයගනු වනොරළවේ. 
 

 

https://www.result.exams.gov.lk/
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IV. අඹදුේඳත්රඹ ව.මි.22-29 ප්රභහණවේ (A4) කඩදහසර කස කශ යුතු අතය, 01-3.11 වතක් ශීර් 

ඳශමුන පිටුවහි අඩාුල න වර කස කශ යුතු අතය අදහශ වතොයතුරු තභ අත් අකුවයන්භ 

ඳළවළදිළි ඇතුශත් කශ යුතුඹ. වේ භ  ඇති ආදර්ල අඹදුේඳත්රඹට අනුකර වනොන අඹදුේඳත්රත්, 

අේපර්ණ අඹදුේඳත්රත් දළනුේ දීභිරන් වතොය ප්රතිවක්ෂේඳ කයනු රළවේ. අදහශ අඹදුේඳත්රවේ පිටඳතක් 

ශ  තඵහ ගළනීභ ප්රවඹෝජනත් නු ඇත. තද ේපර්ණ කයනු රඵන අඹදුේඳත ගළට් නිවේනඹට ඹහ 

කය ඇති ආදර්ල අඹදුේඳත්රඹට අනුකර ද ඹන්න පිළිඵ අඹදුේකරු විසන් විභහ ඵළලිඹ යුතු ඵත්, 

එවේ වනොවුනවවොත් අඹදුේඳත්රඹ ප්රතිවක්ෂේඳ න ඵත් ළඩිදුයටත් දන්මි.  
 

වබශ  ස : ඔඵව  ඳවසු වහ නිළයදි කස කයන රද විබහග අඹදුේඳත්රඹ යහජය ඳරිඳහරන වහ 

ආඳදහ කශභනහකයණ අභහතයහාලවේ නිර වේ අඩවිවඹන් (www.pubad.gov.lk) ඵහගත වළක. 

 

ලයාජ් සේ් රතුරු සවාශා සාඬුලේ ස- සඅඹදුේඳත්ර පියවීවේදී ඉතහ ළරිරලිභත් නියදය වතොයතුරු ළඳයිඹ 

යුතුඹ. වභභ විබහගවේ නීති රීති අනු ඹේ අවප්ක්කඹකු නුසුදුසු ඵ අනහයණඹ වුවවොත් විබහගඹට 

වඳය වවෝ විබහගඹ ඳළළත්වන අතය වවෝ විබහගවඹන් ඳසු වවෝ ෑනෆභ අසථමහක ඔුවව /ඇඹව  

අවප්ක්කත්ඹ අරාුල කශ වළිරඹ. 
 

V. අඹදුේ ඳත්ර රළබුණු ඵ අඹදුේකරුන් වත දන්නු වනොරළවේ. ගළට් නිවේනවේ වන් සුදුසුකේ 

ඇති අඹ ඳභණක් ඉල්ලුේ කය ඇතළයි ඹන පර් නිගභනඹ භත නිළයදි ේපර්ණ කයන රද 

අඹදුේඳත් වඹොමුවකොට ඇති අඹදුේකරුන් වත විබහග වකොභහරිස ජනයහල් විසන් විබහග ප්රවේල ඳත්ර 

නිකුත් කයනු ඇත. විබහග ප්රවේල ඳත්ර නිකුත් කශ වහභ ඒ ඵ වන් කයමින් පුත්ඳත් නිවේදනඹක් 

ශ්රී රාකහ විබහග වදඳහර්තවේන්තු විසන් ඳශකයනු ඇත. නිවේදනඹ ඳශවී දින 02ක් වවෝ 03ක් ගතව 

ඳසුත්, තභ ප්රවේල ඳත්රඹ වනොරද අවප්ක්කඹකු වේ නේ දළන්වීවේ වන් ඳරිදි ඒ පිළිඵ ශ්රී රාකහ 

විබහග වදඳහර්තවේන්තුවේ ාවිධහන ( ආඹතනික වහ විවේල විබහග ) ලහඛහවන් විභසඹ යුතුඹ. ඔඵ 

තඵහගත් අඹදුේඳත්රවේ ඡහඹහ පිටඳතක්ද, ලිඹහඳදිාචි කුවිතහන්සඹද, වකොශඹින් ඵළවළය ප්රවේලඹක නේ 

ප්රවේල ඳත්රඹ එවීභ වහ ෂළක්ස අාකඹක්ද වන් ඔඵව  ඉල්ලීභක් ශ්රී රාකහ විබහග 

වදඳහර්තවේන්තු වත දළන්වීභ ඩහත් පරදහයී නු ඇත. 
 

වබශ  ස : ප්රවේල ඳත්රඹක් වනොභළති විබහග ලහරහට ඇතුළු වීභට ඉඩ වදනු වනොරළවේ. විබහගඹ 

ආයේබ න දිනවේ විබහග ලහරහධිඳති වත ඉදිරිඳත් කශ යුතු න්වන් තභ අත්න වතික 

කයහගත් ප්රවේල ඳත්රඹක් ඳභණි. 
 

 

VI.  යහජය වේහ වකොමින් බහවේ අනුභළතිඹ භත විබහගඹ කල් දළමීභ වවෝ අරාුල ිරරීවේ ඵරඹ විබහග 

වකොභහරිස ජනයහල් තුවේ. 
 

VII. විබහගඹ ඳළළත්වීභ ේඵන්ධවඹන් විබහග වකොභහරිස ජනයහල් විසන් ඳනනු රඵන නීති රීතිරට 

විබහග අවප්ක්ෂකඹන් ඹටත් වේ. එභ නීති රීති උල්රාඝනඹ කශ වවොත් විබහග වකොභහරිස ජනයහල් 

විසන් ඳනනු රඵන දඬුභකට ඹටත් වීභට ඔුවට වවෝ ඇඹට සදුනු ඇත. 
 

VIII. අවප්ක්ෂකඹන්ව  අනනයතහඹ විබහග ලහරහධිඳති ෆීමභකට ඳත්න අයුරින් ෆභ අවප්ක්ෂකඹකුභ 

විබහග ලහ රහවේදී තභ අනනයතහඹ ඔප්පු කය තිබිඹ යුතුඹ. ඳවත වන් වල්ඛනලින් එකක් ඳභණක් 

පිළිගනු රළවේ. 

 

 ජහතික වළදුනුේඳත 

 රාුල විවේල ගභන් ඵරඳත්රඹ 

 රාුල රිඹදුරු ඵරඳත්රඹ 

 
 

වීකිය සයුතුය: ස ස සම. සඅඹදුේඳතට ිරසභ ලිඹවිල්රක් වවෝ එහි පිටඳතක් වනොඇමිණිඹ යුතුඹ. 

ආ. ලිඹවිලි ඉදිරිඳත් කයන වර දන්න අසථමහකදී අදහශ ලිඹවිලි ඉදිරිඳත් ිරරීභට 

අවඳොවවොත් න අවප්ක්ෂකඹන්ව  අඹදුේඳත්  ගළන රකහ ඵරනු වනොරළවේ. 

https://www.pubad.gov.lk/
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09. සඹලුභ අවප්ක්කයින් තභන්ව   වදඳහර්තවේන්තු / ආඹතන ප්රධහනිඹහ භහර්ගවඹන් අඹදුේඳත් එවිඹ 

යුතුඹ. විබහගඹට වඳනී සටීභට වඳය ෆභ අඹදුේකරුකුභ තභ අත්න තභහ වේඹ කයන ආඹතනවේ 

ප්රධහනිඹහ රහ වතික කයහ ගත යුතුඹ. 

 

10. සසාවර, වදභශ වහ ඉාග්රීස භහධයවඹන් ඳශන වභභ නිවේදනවේ බහහ ඳහඨ අතය ිරසඹේ වනොගළශපීභක් 

වවෝ අනනුකරතහක් ඇති ඵ වඳනී ඹන්වන් නේ එළනි අසථමහක සාවර භහධය නිවේනඹට අනු කටයුතු 

කයනු රළවේ. 
 

යහජය වේහ වකොමින් බහවේ නිඹභඹ ඳරිදි, 

 

ේේ.ේේ. සරත්මක සිිප 

වල්කේ 

යහජය ඳරිඳහරන වහ ආඳදහ කශභනහකයණ 

අභහතයහාලඹ 

2019 ජනහරී භ 17 දින 
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                                                                                                       (කහර්ඹහලීඹ ප්රවඹෝජනඹ වහ) 

ේවෞඛ්ය,ේරෝ  සවශ සේේශීය සවලාය සමනා්යාාංය ේේශීය සවලාය සමාංය සපයුර්ේේා සේාරාර්්ේේ් තුේේ 

බණ්ඩාර ායම සමනුව්නර  සරර්ේේ ාය් ේේ  

ශ්රී සාංමා සද්ායාත්මකනම සේව ලේේ සIII ේර ණියටයබ සබාලා සනීමන වාශා සල  ස්රන සද්ාානය ස2018 ස( ස2019 ස) 

Competitive Examination For සRecruitment To The Posts In 

 Grade III Of Sri Lanka Scientific Service At The Bandaranayaka Memorial Research 

Institute Of Department Of Ayurveda, Indigenous Medicine Division, Ministry Of Health, 

Nutrition And Indigenous Medicine - 2018 ස( ස2019 ස) 
 

 

01. විබහගඹට වඳනී සටින භහධය   

 
 

 

                                                                            (අදහශ අාකඹ වකොටු තුශ ලිඹන්න) 
(අඹදුේඳත්රඹ ේපර්ණ කශ යුත්වත් විබහගඹට ඉදිරිඳත්න බහහ භහධයවඹනි) 
 

02. අඹදුේකයන තනතුය/ තනතුරු 
 

භනහඳ අාකඹ තනතුරු නහභඹ ාවක්ත අාකඹ 
   

 ස ස ස ස ස ස ස ස ස ස ස ස ස ස ස ස ස ස ස ස ස ස ස ස ස ස ස ස ස ස ස ස ස ස ස ස ස ස ස ස ස ස ස ස ස ස ස ස ස ස ස ස ස ස ස ස ස ස ස ස ස ස ස ස ස ස ස ස ස 
03. සපුේනලිම සේ් රතුරු 

 

      3.1. ේපර්ණ නභ (ඉාග්රීස කළපිටල් අකුවයන්)  :-.................................................................................... 

             …………………………………………………………………………………………………. 

 ස ස ස ස ස ස ස ස ස ස ස    (උදහ. HERATH MUDIYANSELAGE SAMAN KUMARA GUNAWARDHANA) 

3.2.මුරකුරු අගට වඹොදහ මුරකුරු භ  නභ (ඉාග්රීස කළපිටල් අකුවයන්) :- Mr./Mrs./Miss 
                ………………………………………………………………………………………….. 

(උදහ :- GUNAWARDHANA, සH.M.S.K.) 
3.3. ේපර්ණ නභ (සාවවරන් / වදභවශන්):-………………………………………………….. 
 

3.4.සක ය ලිපිනඹ ඉාග්රීස කළපිටල් අකුවයන්:-…………………………………………………. 
 

                (වභභ ලිපිනඹට විබහග ප්රවේල ඳත්ර තළඳළල් කයනු රළවේ) 
3.5.සක ය ලිපිනඹ (සාවවරන් / වදභවශන්) :-……………………………………………......... 

 

3.6.තළඳළල් නගයඹ:-............................................................................................................... 
 

3.7.ජහතික වළඳුනුේඳත් අාකඹ:-   

 
3.8. සත්රී පුරු බහඹ: පුරු - 0 සත්රී - 1                (අදහශ අාකඹ වකොටු තුශ ලිඹන්න) 

 

            

3.9. දුයකථමන අාකඹ :-  ජාගභ           

                                  

                                               සථමහය           

 

             3.10 උඳන් දිනඹ :- ර්ඹ     භහඹ   දිනඹ    
 

       3.11.අඹදුේඳත් බහයගන්නහ අහන දිනට ඹ:- අවුරුදු   භහ   දින   

 

සාවර 2 

වදභශ 3 

 ඉාග්රීස 4 
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 3.12.ජන ර්ගඹ : සාවර -1    වදභශ - 2    ඉ. වදභශ - 3    මුසලිේ - 4    වනත් - 5                                    
 

3.13.විහවක / අවිහවක ඵ :-  විහවක - 1 අවිහවක - 2   (අදහශ අාකඹ වකොටු තුශ ලිඹන්න) 
 

3.14 විදුත් තළඳළල් ලිපිනඹ:- ..................................................................................................................... 

 

 ස ස ස04. සුදුසුකේ :-  
 

4.1 උඳහධිඹ රද දිනඹ :-  ………………………………………………………. 

(වභභ සුදුසුකභ ඇේදළයි ඵළලීභට නිවේදනවේ (4) කරුණහකය වවොඳින් ිරඹන්න) 
 

විබහගඹ/උඳහධිඹ ඳන්තිඹ ර්ඹ විඹන් විලසවිදයහරඹ/ ආඹතනඹ 

     
 
 
 
 
 
 

 

05. ඵණ්ඩහයනහඹක අනුසභයණ ආයුර්වේද ඳර්වේණහඹතනවේ, 

 

5.1 දළනට දයන තනතුය:-.............................................................................................................................. 

5.2 වරේණිඹ :-.............................................................................................................................................. 

5.3 ඳත්වීේ දිනඹ:-....................................................................................................................................... 

5.4 ඳත්වීේ සථීය කශ දිනඹ :-.................................................................................................................. 

 

06. මුාල් සකුද්්ා් සිය සන ා සේව සමල්  . 

රදුඳවතහි ඡහඹහ පිටඳතක් ශ  තඵහ ගළනීභ ප්රවඹෝජනත් නු ඇත. 

 

            
කුවිතහන්ස අාකඹ                      :- ..................................................................... 
වගන රද තළඳළල් කහර්ඹහරඹ   :-....................................................................... 
දිනඹ                                        :-....................................................................... 
 
07. ඹේිරස හඳයහධී යකට වකදිනක වවෝ උහවිඹකදී යකරු වී ඇත්නේ, එභ යද වහ රළබ දඬුභ පිළිඵ 
විසතය වන් කයන්න:-…………………………………………………………………………………. 
 

08. මයසුේමරුේේ සවශතිඵමය ස:- 
 

වභභ අඹදුේඳවතහි භවිසන් වන් කයන රද විසතය තය ඵත්, නිළයදි ඵත්, වභයින් වතික කයමි. වභහි 
වන් ිරසඹේ කරුණක් අතය වහ ළයදි වගත ඵ ඳත්වීේ රඵහ දීභට වඳය අනහයණඹ වුවවොත් භහ වභභ 
තනතුයට නුසුදුසකු ඵට ඳත්න ඵත්, ඳත් ිරරීවභන් ඳසු යද අනහයණඹ වුවවොත් න්දිඹක් වනොභළති 
ඳත් ිරරීභ අරාුල කශ වළිර ඵත්, සඹලු නිති රීතිරට භභ ඹටත් න ඵත් ප්රකහල කයමි 
 
 
..................................................                                                                                    ................................................ 

        දිනඹ                                                                                                                               අඹදුේකරුව  අත්න 
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09 ස.ේාරාර්්ේේ් තු සප්රධ්ානියාේේ සලාර්්ාල. 
 
වභභ අඹදුේඳත ඉදිරිඳත් කයන           
     භඹහ/ මිඹ/ වභඹ      ළනි දිනට පර්වඹන් ව ඳස අවුරුදු 
කහර සීභහ තුශ (වේහ වවෝ වදඳහර්තවේන්තුභඹ ඳරීක්ෂණ භත් වීවේ වකොන්වේසඹක් න වේතනහධික වළය) 
ඔුවව  / ඇඹව  වේතනහධික සඹල්රභ උඳඹහවගන ඇති ඵද, එභ කහර සීභහ තුශ කශ යදකට (අහද ිරරීේ 
වළය) ිරසදු ආකහයඹක විනඹහනුකර දඬුභකට ඔුව / ඇඹ බහජනඹ වනොව ඵ ද, වභභ අඹදුේඳත්රවේ වන් කය 
ඇති වතොයතුරු වඳෞේගලික ලිපි වගොනු ආරවඹන් වොඹහවගන ඇති ඵ ද , අදහශ ගළට් නිවේනඹන් හි වන් 
වයුලරහස ප්රකහය ඔුව / ඇඹ විබහගඹට වඳනී සටීභට සුදුසුකේ රඵහ ඇති ඵ ද, නිඹමිත විබහග ගහසතු වගහ එභ 
රදුඳත අරහ ඇති ඵ ද, වභභ තනතුය වහ වතෝයහ ගනු රළබුවවොත් දළනට දයන තනතුවයන් නිදවස ිරරීභට 
වළිර ඵ ද, වතික කයමි. 
 
 
                                                                                                                 ...................................................... 
                                                                                                               වදඳහර්තවේන්තු ප්රධහනිඹහව  අත්න 
 
දිනඹ : 
නභ :  
තනතුය : 
ලිපිනඹ : 
 
( නිර මුද්රහිරන් නහථම කශ යුතුඹ. ) 
 
 

                 
  

 


