
ශ්රී ලංකා ත ලංරකතුරු හ ලං ත ලං්නිවේරන ත ලංකතෂණ ස ලංර්යේර  ලං2 ලංපනිතිය ලංII ලංරරයණිය ය ලං්ා ත ලංවාේත ලං

ගැනීරේ ලංවිේෘක ලංකුග ලංවිභතගය ලං- ලං2018 ලං(ර ේත ලංේටය) 

ශ්රී ලංකා ත ලංරකතුරු හ ලං ත ලං්නිවේරන ත ලංකතෂණ ස ලංර්යේර  ලං3 ලංපනිතිය ලංIII ලංරරයණිය ය ලං්ා ත ලංවාේත ලං

ගැනීරේ ලංවිේෘක ලංකුග ලංවිභතගය ලං- ලං2018 ලං(ර ේත ලංේටය) 
 

උක්ත විබාග සම්ඵන්ධයෙන් පිළියෙලින් 2018.04.20 සහ 2018.05.11 දිනෙල ඳළකරන ලද විබාග 

නියේදන අනුෙ ශ්රී ලාකා යතතරරු හ හා සන්නියේදන තාක් ස යසයෙය  2 ඳන්තිෙ II යරයණිෙ සහ 3 ඳන්තිෙ III 

යරයණිෙ සහා ඵො ගැනීයම් විෙෘත තරග විබාග - 2018 ප්රතිපල භත අදාල විධිවිධාන ප්රකාරෙ එක් එක් වි ෙ 

සහා 40% ක් සහ විබාගය  මුළු ලකුණු ගසනින් අෙභ ෙශයෙන් 50% ක් ලඵා ලකුණු අනුෙ කුසලතා 

අනුපිළියෙයේ රැදී සිටින සම්මුඛ ඳරීක් ස සහා සුදුසුකම් ලඵා ඇති අෙදුම්ක හෙන් යෙනුයෙන් යදෙන ෙටය  

සම්මුඛ ඳරීක් ස 2020.01.18 ,20, සහ 21 දිනෙල යභභ අභාතාාශය දී ඳැෙැත්වීභට නිෙමිතෙ. සම්මුඛ 

ඳරීක් ස සහා කැෙන අෙදුම්ක හෙන්යේ යේඛනෙ යභහි ඳහත ඳළ කරනු ලඵන අතර ඔවුන් සහා කැවීම් 

ලිපි යම්ෙන විටද තැඳෑයලන් යෙතමු කර ඇත. (කැවීම් ලිපිය  ආකෘතිෙ ද යභහි ඳළ කර ඇත). විබාග 

නියේදනය  අයේක්ෂිත මූලික සුදුසුකම් සහ අධාඳන සුදුසුකම් සපුරා ඇතිඵෙ සම්මුඛ ඳරීක් සය දී සනාථ 

ෙන්යන් නම් එභ අෙදුම්ක හෙන් ශ්රී ලාකා යතතරරු හ හා සන්නියේදන තාක් ස යසයෙය  2 ඳන්තිෙ II යරයණිෙ 

සහ 3 ඳන්තිෙ III යරයණිය  ඳත්වීභක් සහා යතෝරාගනු ඇත. 

 

එස්. ආයලෝකඵණ්ඩාර 

ඒකාඵද්ධ යසයො අධක්  නනරාේ 

 
 

இயங்கை தைவல் ற்றும் ததொடர்பொடல் ததொழிநுட்ப சேகவின் வகுப்பு 2 தம் II க்கு 
ஆட்சேர்ப்பு தேய்வதற்ைொன  திமந்த சபொட்டிப்பரீட்கே – 2018 

இயங்கை தைவல் ற்றும் ததொடர்பொடல் ததொழிநுட்ப சேகவின் வகுப்பு 3 தம் III க்கு 
ஆட்சேர்ப்பு தேய்வதற்ைொன  திமந்த சபொட்டிப்பரீட்கே – 2018 

 

இயங்கை தைலல் ற்றும் ததொடர்பொடல் ததொறிநுட்ப சேகலின் லகுப்பு 3 தம் III க்கு ஆட்சேர்ப்பு 
தேய்லதற்ைொன திமந்த சபொட்டிப்பரீட்கே – 2018  தபறுசபறுைரின் படி பரீட்கே அமிலித்தயின் பந்தி 8.0 
இல் குமிப்பிடப்பட்டுள்ரதன் படி ஒவ்தலொறு லிடத்துக்கும் 40% படிபம் ற்றும் தொத்தப்புள்ரிைரின் 
ஆைக்குகமந்தது 50% பம் தபற்ம புள்ரிைரின் படி தகுதிைொண் ஆகைைரின் பயம் சதர்லொைிிருக்கும் 
லிண்ைப்பதொரிைரில் 899 லிண்ைப்பதொரிைள் சேர்பைப்பரீட்கேக்கு தகுதிகடந்துள்ரனர். இயங்கைச் 
ேனேொை சேொேயிேக் குடிசு லர்த்தொனப் பத்திரிகை 04ைொம் பந்தி லிதிைரின்படி 
அங்ைலனீர்ைளுக்ைொன ேிபந்தகனைரின் ைீழ் லிண்ைப்பித்த லிண்ைப்பதொரிைரில் தகுதிைொண் 
ஆகைைரின் பயம் சதர்லொைிிருக்கும் லிண்ைப்பதொரிைள்  08 ேபர்ைரின் தபர்ைள் ற்றும் 
தபறுசபறுைள் ைீசற தப்பட்டுள்ரன. அப் பட்டியில் தபர்க் குமிப்பிட்டுள்ர லிண்ைப்பதொரிைள் 
எதிர்லரும் தினதொன்மில் சேர்பைப்பரீட்கேக்கு அகறக்ைப்படுலதுடன் பரீட்கே அமிலித்தயில் 
எதிர்ப்பொர்க்கும் பதற்தகைக ற்றும் ைல்லித்தகைகைகரபம் பூைப்படுத்திபள்ரதொை 
ேிரூபிக்ைப்படுத்துிடத்து இயங்கை தைலல் ற்றும் ததொடர்பொடல் ததொறிநுட்ப சேகலின் லகுப்பு 3 
தம் III க்கு ேினம் லறங்ை ததரிவுதேய்ப்படுலொர்ைள். 

 

 

ஒப்பம்./ எஸ். ஆசயொக்ைபண்டொ 
இகைந்த சேகலைள் பைிப்பொரர் ேொைம் 
 



Open Competitive Examination for Recruitment to Class 2 Grade II of Information Communication Technology 

Service – 2018 (2nd Round)

List of candidates selected for the Interview 

No Name NIC
Index 

No

Sub 

01

Sub 

02

Sub 

03
Total Rank

1 Welikala, C.P. 910903489V 1360 40.5 68 62 170.5 103

2 Ranasinghe, I.A.M.S. 199277002070 1654 42.5 66 62 170.5 103

3 Bandaranayake, H.M.I. 905322397V 1736 44.5 62 64 170.5 103

4 Shashiprabha, M.L.K. 198855800858 1926 52.5 66 52 170.5 103

5 Rajapaksha, I.P.P.K. 887851859V 3121 40.5 62 68 170.5 103

6 Ekanayake, E.M.T.B. 877200779V 3321 52.5 66 52 170.5 103

7 Fahim, A.M. 911343118V 2253 47.5 60 62 169.5 109

8 Swarnakantha, N.H.P.R.S. 920620205V 1814 49.5 66 54 169.5 109

9 Afrose, M.A.F. 937240856V 1835 47.5 68 54 169.5 109

10 Gunasena, D.G.U.B. 876021161V 1649 59 56 54 169 112

11 Samindika, J.D.D. 199175204106 1694 51 62 56 169 112

12 Vajintha, C. 918280138V 2218 40.5 70 58 168.5 114

13 Bandara, A.M.O.P. 926790226V 1582 46 68 54 168 115

14 Naulla, N.T.K. 906570076V 3046 40 64 64 168 115

15 Jayasekara, J.H.P.C.D. 872530967V 3109 68 60 40 168 115

16 Fathima Sharfana, A. 925610844V 3252 46 74 48 168 115

17 Senevirathna, A.K. 897123592V 1286 53.5 64 50 167.5 119

18 Jayasinghe, T.G.D.P. 906691604V 1517 41.5 74 52 167.5 119

19 Liyanaarachchi, I.H.G.S.S. 925200263V 1749 43 64 60 167 121

20 Fernando, K.H.W. 936742920V 1059 44.5 66 56 166.5 122

21 Perera, K.G.Y.R.S. 860631245V 1700 52.5 62 52 166.5 122

22 Jasintha, S. 948411300V 2085 42.5 72 52 166.5 122

23 Kajaluxshy, N. 908131703V 2267 50.5 60 56 166.5 122

24 De Mel, D.C. 878542428V 1875 50.5 62 54 166.5 122

25 Dissanayake, D.M.S.M. 911561662V 1930 50.5 76 40 166.5 122

26 Dayananda, B.K.P.K. 856602796V 3045 44 56 66 166 128

27 Wijethunga, H.M.L.P. 916880391V 3069 43.5 60 62 165.5 129

28 Kumara, N.S. 743121503V 1218 52.5 54 58 164.5 130

29 Vidyarathna, K.H.G.S. 198812400092 1555 48.5 60 56 164.5 130

30 Amarasinghe, P.A.N.A. 905890794V 1719 42.5 70 52 164.5 130

31 Umaamakeswaran, P. 817440045V 2245 42.5 62 60 164.5 130

32 Kumara, W.M.G. 198518803002 1034 40 64 60 164 134

33 Mohamed Amjad, A.A. 911470977V 2163 42 54 68 164 134
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Open Competitive Examination for Recruitment to Class 2 Grade II of Information Communication Technology 

Service – 2018 (2nd Round)

List of candidates selected for the Interview 

No Name NIC
Index 

No

Sub 

01

Sub 

02

Sub 

03
Total Rank

34 Hettiarachchi, H.S. 898602842V 3085 58 64 42 164 134

35 Nandasiri, W.P.B. 906831830V 3146 50 56 58 164 134

36 Sulaxan, N. 923362444V 3238 50 56 58 164 134

37 Chathurika, K.M.G. 886451865V 1374 43.5 64 56 163.5 139

38 Edirimuni, E.D.P.M. 882230589V 1414 41.5 70 52 163.5 139

39 Chathumali, E.J.A.P.C. 926971328V 1155 44.5 52 66 162.5 141

40 Vidvansana, W.A.D.K. 943091218V 1611 46.5 60 56 162.5 141

41 Sadagopan, K. 772793987V 2169 46.5 58 58 162.5 141

42 Sandarenu, H.D.N.N. 926662805V 3291 52.5 68 42 162.5 141

43 Sathananthy, V. 917813337V 2183 52 60 50 162 145

44 Premathilake, U.P.S.N. 917452750V 1240 41.5 62 58 161.5 146

45 Laventhiran, T. 911621576V 2172 55.5 50 56 161.5 146

46 Thayaruban, S. 740970895V 2176 45.5 46 70 161.5 146

47 Manawadu, Y.P. 928012611V 3326 49.5 54 58 161.5 146

48 Karunarathna, H.D.N. 922780374V 1382 43 66 52 161 150

49 Marasinghe, M.A.T. 927261120V 3309 45 58 58 161 150

50 Premarathna, I.W.A.D.U. 936100511V 3310 41 56 64 161 150

51 Dharmadasa, M.A.R.U. 905193090V 3319 47 64 50 161 150

52 Dinusha, H.M.T. 876063328V 1362 48.5 58 54 160.5 154

53 Sirisena, P.P.S. 848240079V 1726 40.5 62 58 160.5 154

54 Sathiya Umesh, B. 913460421V 2202 48.5 58 54 160.5 154

55 Geethan Raj, M. 892841152V 2339 44.5 56 60 160.5 154

56 Nitharsan, S. 882162052V 2076 50 54 56 160 158

57 Assalaarachchi, M.K. 937863900V 3330 42 52 66 160 158

58 Kumara, P.A.P.M. 853183474V 1400 49.5 58 52 159.5 160

59 Punchihewa, K.R.G. 198053601530 1447 47.5 60 52 159.5 160

60 Herath, H.M.P.M. 198907801705 1714 51.5 58 50 159.5 160

61 Abeykoon, B.B.D.S. 915811442V 3016 47.5 58 54 159.5 160
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යහජය පඳිපඳහරන, සදේල පකටයුතු, පඳශහත් පබහ පවහ පඳශහත් පඳහරන පඅභහත්යහාංලඹ 
ப ொது ிருவொக, உள்ொட்டலுவல்கள், மொகொண சப கள் மற்றும் உள்ளூரொட்சி அபமச்சு 
Ministry of Public Administration, Home Affairs, Provincial Councils and Local Government 

 
 

 

 

ඒකහඵේධ පදේහ පඅාංලඹ                           இபணந்த சசபவகள்  ிரிவு           COMBINED SERVICES DIVISION  
 

නිදවස පචතුයශ්රඹ, දකොශඔ ප07, ශ්රී පරාංකහ.          சுதந்திச் சதுக்கம், ககொழும்பு 07,  இலங்கக.             Independence Square,   Colombo 07, Sri Lanka 
 

දුයකත්න                                 ෂළක්ස ඊ-දේල් දබ් පඅඩවිඹ ප  
கதொகலபபசி:(94) 011- 2694560 கதொகலநகல்:(94) 011- 2692254 ின்னஞ்சல்:dgcs@pubad.gov.lk      இகைத்தளம்: www.pubad.gov.lk 

Telephone   Fax   E-mail Web Site 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

යයොමු අංකය                    :     :    

 

ජා.හැ. අංකය  :  

විභාග අංකය  :   

ලකුණු සංඛ්යාව   :  

කුසලතා අංකය  :  

 

 

 

……………. භවත්හ/ පභවත්මිඹ/දභනවිඹ, 

 

ශ්රී ලංකා යතොුරු හ හා සනිවේයන ත තාෂණ ස යසයවය  2 පනිතිය II යරයණිය ය සාහා  

බාවා ගැනීයේ විවෘත තුග විභාගය - 2018 

      ය වත වටය 

 

 විබහග ප  පදකොභහිපස ප ජනයහල් පවිසින් ප 2018.10.13 ප දින පඳත්න පරද ප ඉවත් පවන් පවිබහගදේ පප්රතිඵපර පභත් ප

ඳළළත්දන පේමුඛ පඳරීක්ණඹ පවහ පකළවීභට පඔඵ පසුදුසුකේ පරඵහ පඇතිඵ පඵ පතුටින් පදන්මි. 

 

02. ඒ පඅනු, පයජදේ පඒකහඵේධ පදේදේ පදත්ොයතුරු පවහ පන්නිදේදන පත්හක්ණ පදේදේ ප2 ඳන්තිඵඹ පII දශ්රේණියේදේ ප

ත්නතුයක් පරඵහදීභ පේඵන්ධදඹන් පඔඵදේ පසුදුසුකේ පඳරීක්හ පකිරීදේ පේමුඛ පඳරීක්ණඹ ප…………….. ළනි පදින ප

............. ප ට ප දකොශම ප07, නිදවස ප චතුයශ්රදේ, යහජය ප ඳිපඳහරන, පආඳදහ පකශභනහකයණ පව පඳශූ පේඳත් පාංර්ධන ප

අභහත්යහාංලදේ පඒකහඵේධ පදේහ පඅාංලදේ පදී පඳත්නු පරළදබ්. 

 

03. නිඹමිත් පදින පනිඹමිත් පදේරහට පඒ පවහ පවබහගී පන පදර පඔඵට පදභයින් පදළනුේ පදදනු පරළදබ්. පේමුඛ ප

ඳරීක්ණඹට පඳළමිදණන පවිට පඳවත් පවන් පලිඹකිඹවිලි පද පරැදගන පආ පයුතුඹ. 
  

I. ජහතිඵක පවළඳුනුේඳත්, විදේල පගභන් පඵරඳත්රඹ පදව  පදනත් පරාංගු පවළඳුනුේඳත්ක්. 

II. උප්ඳළන්න පවතිඵකඹ. 

III. (අ) ඔඵදේ ප අධයහඳන ප සුදුසුකේ ප නහක ප දකදයන ප වතිඵකර ප මුල් ප ටපටඳත් ප ව ප විසත්යහත්භක ප      

ටවදන් ප මුල්ටපටඳත් ප (උඳහධි ප වතිඵකඹ ප /ඳලසචහත් ප උඳහධි ප වතිඵකඹ ප /ඳලසචහත් ප උඳහධි ප ඩිප්දර භහ ප

වතිඵකඹ/NVQ 7 පවතිඵකඹ) 

(අ) ඔඵ පරඵහ පඇත්ත්දත් ප පNVQ 7 පවතිඵකඹක් පඳභණක් පනේ පඔඵදේ පදේහ පඳශපුරුේද පවතිඵක පකිරීදේ ප

ලිඹකිඹවිලිර පමුල්ටපටඳත්. 

IV ඉවත් පI, II, වහ පIII හි පවන් පලිඹකිඹවිලි පර පඡහඹහ පටපටඳත්. 

V ඔඵ පබහවිත්හ පකයන පනදේ පවහ පඋප්ඳළන්න පවතිඵකදේ පව පඅදනකුත් පවතිඵක පඳත් පර පවන් පන පනදේ පසුලු ප

දව  පදනක් පඇත්නේ, එභ පදන පඳළවළදිළි පකිරීභ පවහ පවිධිභත් පආකෘතිඵඹකින් පයුත් පදිවුරුේ පප්රකහලඹක්. ප

(අදහර පවතිඵක පර පනේ පදන පදනභ පවන් පකයමින් පඑභ පනේ පලින් පවන් පන්දන් පඑකභ පපුේගරඹකු ප

ඵට පප්රකහල පකයමින් පරු. ප 00 ප /-ක පඅරාංගු පදනොකයන පරද පමුේදයඹක් පභත් පඔඵදේ පඅත්න පත්ඵහ පහභදහන ප

විනිසුරුයඹකු පදව  පදිේරුේ පදකොභහිපසයඹකු පවිසින් පඑඹ ප පවතිඵක පකශ පයුතුඹ.) 

භදේ පඅාංකඹ  ඔදබ් පඅාංකඹ     දිනඹ  
எனது இல  உது இல                              திகதி:         
My No Your No Date 

 

R/6/2(II)/OPN/2018 
 

 2020.01.03 



 

 

VI විබහග ප දකොභහිපස ප ජනයහල් ප විසින් ප ඔඵ ප දත් ප දඳෞේගලික ප නිකුත් ප කශ ප උක්ත් ප ත්යග ප විබහග ප ප්රතිඵපර ප

දල්ඛනදේ පමුල් පටපටඳත්. ප(දේ පනවිට පරළබී පඇත්නේ) 

VII ඔඵ පඳදිාංචි ප  පදකොට්ඨහලදේ පග්රහභ පනිරධහරීදගන් පරඵහ පදගන, ප්රහදේය ඹ පදල්කේ පදතිඵන් පඅනු පඅත්න් පකයහ ප

ගත් පඳදිාංචි පවතිඵකඹ ප(ඩී.එස.4 පආකෘතිඵඹ පභගින් පවිඹ පයුතුඹ). 
 

 

04. වේයමිත දිතය  සේමුඛ් පරීෂණ සයට යතොපැමිණීම පත්වීමෂණ ලබා ගැනීම සාහා ඔබයේ අයේෂණ ාවෂණ 

යතොමැති යසය සළකනු ලබත අතු, යේ සේබනිධයයනි පසුව කුනු ලබත කිසිදු විමසීමෂණ යමොතම යහයරුවෂණ මත 

යහෝ සළකා බලනු යතොලැයේ. 

  

05. දේ පවහ පගභන් පවිඹදේ පදව  පකිසිදු පදීභනහක් පදගනු පදනොරළදබ්. 

 

06. ඳත්වීභක් පරළබීභ පවහ පඅාංක ප2071 පදයන ප2018.00.11 පදිනළතිඵ පශ්රී පරාංකහ පප්රජහත්හන්්රික පභහජහදී පජනයජදේ ප

ගළට් පඳත්රදඹහි පඳශ පකයන පරද ප පඹදක ක්ත් පවිබහග පනිදේදනඹ පප්රකහය, අදහශ පත්නතුය පවහ පඅලය පසිඹලු පසුදුසුකේ ප

පුයහ පතිඵබිඹ පයුතුදේ. පදභභ පේමුඛ පඳරීක්ණඹ පසුදුසුකේ පඳරීක්හ පකිරීභ පවහ පකළවුක් පන පඅත්ය පඑඹ පඳත්වීභක් ප

රඵහ පගළනීභට පඔඵට පඇතිඵ පඅයිතිඵඹක් පදනොන පඵ පද, දභභ පලිටපඹ පනිකුත් පකිරීදභන් පඳභණක් පඔඵ පඳත්වීභක් පරළබීභට ප

සුදුසකු පදනොන පඵ පද පකහරුණියේක පරකන්න. 

 

07. යහජය ප දේදේ ප ත්නතුයකට ප ඵහ ප ගළනීභ ප වහ ප ඳත්න ප ේමුඛ ප ඳරීක්ණඹක් ප න ප ඵළවින් ප ඊට ප සුදුසු ප

ඇඳුභකින් පළයසී පේමුඛ පඳරීක්ණඹට පඳළමිණීභ පඅගඹ පකයමි. 

 

08. දභභ පකළවීභ පඅනු පඔඵ පදනොඳළමිදණන්දන් පනේ, ඒ පඵ පලිඛිත් පඉත්හ පඉක්භණියේන් පභහ පදත් පදන්න්දන් ප

නේ පභළනවි. 

 

 

        දභඹට ප- පවිලසහසී, 

  

  

        අත්.කදශේ/ පදක්.වී.පී.එේ.දේ. පගභදේ ප 

ඒ.එේ. පභදන ජ පනදීලන පඅභයසිාංව   ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප    ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප පඒකහඵේධ පදේහ පඅධයක් පජනයහල් 

 පඒකහඵේධ පදේහ පවකහය පඅධයක්  

 

 

 

 

 

 



 

ඒකාබද්ධ ස ේවා අංශය                  இணைந்த சேணைகள் பிரிவு           COMBINED SERVICES DIVISION  
 

නිදහ ් චතුරශ්රය, සකොළඔ 07, ශ්රී කංකාව.       சுதந்திரச் ேதுக்கம், ககரழும்பு 07,  இலங்ணக.         Independence Square,   Colombo 07, Sri Lanka 
 

දුරකතන                                 ෆැක්  ් ඊ-සේල් සවබ් අඩවිය  

கதரணலசபேி:(94) 011- 2694560 கதரணலநகல்:(94) 011- 2692254 மின்னஞ்ேல்:dgcs@pubad.gov.lk      இணையத்தளம்: www.pubad.gov.lk 
Telephone   Fax   E-mail Web Site 

 

රාජ්ය රිපරාකන,  ්වසද්ශ කටයුතු, රළාත්  භා හා රළාත් රාකන අමාතයාංශය   

கபரது நிருைரக, உள்நரட்டலுைல்கள், மரகரை ேணபகள் மற்றும் உள்ளூரரட்ேி அணமச்சு 

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

 
 
 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

கதரடர் இல:  

 

சத.அ.அட்ணட இலக்கம்:  

பரீட்ணே இலக்கம்:  

புள்ளித் கதரணக:  

திறணம இல:  

 

திரு/திருமதி/செல்வி, 
 

இலங்ணக தகைல் மற்றும் கதரடல்பரடல் கதரழிநுட்ப சேணையில் ைகுப்பு 2 தரம் II இற்கு ஆட்சேர்ப்புச் 

கேய்ைதற்கரன திறந்தப் சபரட்டிப் பரீட்ணே – 2018  

இரண்டரைது சுற்று 

 

பரீட்ணே ஆணையரளர் நரயகத்தினரல் 2018.10.13 ஆந் திகதி நடரத்தப்பட்ட சமற்படி பரீட்ணே 

கபறுசபறுகளின் சபரில் நடரத்தப்படும் சநர்முகப் பரீட்ணேக்கரக அணழப்பதற்கு நீங்கள் தணகணம கபற்றுள்ளீர்கள் 

என்பதணன மகிழ்ச்ேியுடன் அறியத்தருகின்சறன். 

 

02. அதன்படி அரேின் இணைந்த சேணையின் தகைல் மற்றும் கதரடல்பரடல் கதரழிநுட்ப சேணையில் ைகுப்பு 2 தரம் 

II க்கு நியமனம் ைழங்குதல் கதரடர்பரக தங்களது தணகணமகணள பரிேீலணன கேய்யும் சநர்முகப் பரீட்ணே 

………………  ஆந் திகதி …………… மைிக்கு ககரழும்பு 07, சுதந்திர ேதுக்கத்தின், அரேரங்க நிர்ைரக மற்றும் 

அனர்த்த முகரணமத்துை மற்றும் கரல்நணட அபிைிருத்தி அணமச்ேின் இணைந்த சேணைகள் பிரிைில் நடரத்தப்படும். 

 

03. குறித்த திகதியில் குறித்த சநரத்தில் அதற்கு பங்குபற்றுமரறு இத்தரல் தங்களுக்கு அறிைிக்கப்படுகின்றது. 

சநர்முகப் பரீட்ணேக்கு ைரும் சபரது பின்ைரும் எழுத்தரைைங்கள் உடன் ககரண்டுைருதல் சைண்டும். 

 

i. சதேிய அணடயரள அட்ணட, கேல்லுபடியரன   கைளிநரட்டு கடவுச் ேீட்டு அல்லது சைறு 

கேல்லுபடியரன அணடயரள அட்ணடகயரன்று, 

ii. பிறப்புச் ேரன்றிதழ், 

iii. (அ) உங்கள் கல்ைித்தணகணமகணள உறுதிப்படுத்தும் ேரன்றிதல்களின் மூலப்பிரதி மற்றும் அதன் 

ைிபரங்கள் அடங்கிய ேரன்றிதலின் மூலப்பிரதி (பட்டச்ேரன்றிதல்/ பட்டப்பின் ேரன்றிதல்/ பட்டப்பின் 

டிப்சளரமர ேரன்றிதல்/ NVQ 7 ேரன்றிதல்) 

(ஆ) உங்களிடமிருப்பது NVQ 7 ேரன்றிதல் மட்டுகமனின் உங்கள் சேணை அனுபைத்ணத 

உறுதிப்படுத்தும் ஆைைங்களின் மூலப்பிரதி 

iv. சமற்குறிப்பிட்ட i,ii,மற்றும் iii இல் குறிப்பிட்டுள்ள ஆைைங்களின் படப்பிரதிகள் 

v. தரங்கள் பரைிக்கும் கபயருக்கும், பிறப்புச் ேரன்றிதழில் மற்றும் ஏணனய ேரன்றிதழ்களில் 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ள கபயருக்குமிணடயில் ஏகதனும் சைறுபரடுகள் இருப்பின் அந்த சைறுபரட்ணட 

கதளிவுபடுத்துைதற்கரன ேத்தியப் பிரகடனம். (குறித்த ஆைைங்களில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள 

கபயர்கணள கைவ்சைரரகக் குறிப்பிட்டு அணை அணனத்தும் ஒருைணரசய குறிக்கும் என் குறிப்பிட்டு 

ரூ. 50/- முத்திணரயின் சமல் ஒப்பமிட்டு ேமரதரன நீதைரன் அல்லது ேத்தியப் பிரமரை 

ஆணையரளரினரல் உறுதிப்படுத்தப்பட்டிருக்க சைண்டும்) 

 

මසේ අංකය  ඔසබ් අංකය     දිනය  
எனது இல  உமது இல                              திகதி:         
My No Your No Date 

 

R/6/2(II)/OPN/2018  2020.01.03 

 



vi. பரீட்ணேகள் ஆணையரளர் நரயகத்தரல் ைளங்கப்பட்ட குறிப்பிட்ட பரீட்ணே கபறுசபற்றின் 

மூலப்பிரதி 

(தற்சபரது உங்களுக்குக் கிணடத்திருப்பின்) 

vii. தங்களின் ைதிவுப் பிரசதேத்தின் கிரரம உத்திசயரகத்தரிடமிருந்து கபற்றுக் ககரண்டு பிரசதேச் 

கேயலரளணரக் ககரண்டு சமகலரப்பம் இடப்பட்ட ைதிவு பற்றிய ேரன்றிதழ் (டி.எஸ்.4 படிைம் 

மூலம் இருத்தல் சைண்டும்.) 

 

 

 

04. குறித்த திகதியில் சநர்முகப் பரீட்ணேக்கு ேமூகமளிக்கத் தைறினரல் நீங்கள் நியமனகமரன்ணறப் கபறும் 

சநரக்கம் இல்லரதைகரனக் கருதப்படுைதுடன், இது கதரடர்பரக பின்பு கேய்யப்படும் சைண்டுசகரள்கள் எக் 

கரரைத்தின் சபரிலும் கைனத்திற் ககரள்ளப்படமரட்டரது. 

 

05. இதற்கரக பிரயரைப்படிகசளர அல்லது சைறு எதுைித படிகசளர ைழங்கப்பட மரட்டரது. 

 

06. 2018.05.11 ஆந் திகதிய 2071 இலக்கமுணடய இலங்ணக ேனநரயக சேரேலிேக் குடியரசு ைர்த்தமரனியில் 

கைளியிடப்பட்ட சமற்படி பரீட்ணே அறிைித்தலின் பிரகரரம், உரிய பதைிக்கு சதணையரன ேகல தணகணமகணளயும் 

நீங்கள் பூர்த்தி கேய்திருத்தல் சைண்டும் இது சநர்முகப் பரீட்ணே தணகணம பரிேீலணனக்கரக அணழப்பு மட்டுசம 

என்பதுடன் அது நியகமரன்ணற கபறுைதற்கு உரித்தரக அணமயமரட்டரகதன்பணதயும் இக் கடிதம் 

ைழங்கப்பட்டணதக் ககரண்டு நீங்கள் நியமனகமரன்ணற கபறுைதற்கு தகுதியுணடயைரரக மரட்டீர்கள் என்பணதயும் 

கைனிக்கவும். 

 

07. அரே சேணையின் பதைியன்றுக்கு ஆட்சேர்ப்பு கேய்ைதற்கரக நட்த்தப்படும் சநர்முகப்பரீட்ணேகயரன்றரதலரல் 

அதற்கு ஏற்புணடய ைணகயிலரன ஆணடயைிந்து இந் சநர்முகப்பரீட்ணேக்கு ேமூகமளிப்பணத கமச்சுகின்சறரம். 

 

08. இவ் அணழப்பிற்கு ஏற்ப நீங்கள் ைருணகத் தரரைிட்டரல், அணதப் பற்றி எழுத்து மூலம் மிக ைிணரைரக எனக்கு 

அறிைிக்கவும்.      

 

 

         இங்கனம், 

         ைிசுைரேமுள்ள 

 

       

 

 

 

ஒப்பம் / ஏ.எம். மசனரஜ நதீஷன அமரேிங்க 

இணைந்த சேணைகள் உதைிப் பைிப்பரளர் 

 

 

ஒப்பம்/ சக.வீ.பி.எம்.சஜ. கமசக 

இணைந்த சேணைகள்  பைிப்பரளர் நரயகம் 




