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මොේ අාළය,   ොේ අාළය, දිනය, 

எனது இல MPA/PSD/C2/ SP PROMOTION  உது இல   திகதி:               2016 12.08 
My No    Your No Date  

 

අමතාශ ලේ ොල්ළේනරු,  

පළත් ප්රධාන ොල්ළේනරු,  

දිසත්රික් ොල්ළේනරු,  

 

ශ්රී පාංළා පක්රනව්පරාන  පසවේලසයහි පI පසරේණිසේ පනිධාරීන් 

විසේ පසරේණියඋ පසවවක පරීරීන. 

 

         අාළ 1670/32 දරණ 2010 09 10 නන දිනති ගසට් පත්රොය,, ප්රළශ ලේය,  පත් ළරු  කූ හ අාළ 

1816/32 දරණ 2013 06 28 දිනති ගසට් පත්රය, මින, සාොශ ලේ ිත ශ්රී කාළ ක්රමසේපදන ොසේන 

නනසාො  10 3 නන ොදදො  සඳහ, විිවිධාන අු න 2016 09 30 දින  විොශ ලේේෂ ොශ්රේණියේො  අු මත 

තනතුරු සාඛ්ො  පනත්න රපරපාප ප රවරම ම සඳහ සුදුසුළේ කූ නිකධාරී,ොග, අය,දුේපත් ළඳම ම  

රජ් ොසේන ොළ ිෂෂ, සාො  අු මතිය, කී  තත  

 

2. ඒ අු න ශ්රී කාළ ක්රමසේපදන ොසේනො  විොශ ලේේෂ ොශ්රේණියේො  2016 09 30 දින  පනත්න රපරපාප ප  

4 ක් රවරම ම සඳහ අය,දුේපත් ළඳන සුදුසුළේකත් නිකධාරි, අතරි, ොජ්ෂාත ොල්ඛ්නො  අු රවවෙොනළ 

අු න රපරපාප ප සාඛ්න ොම, ොදණයණය,ක් නන නිකධාරි, සාඛ්නක් සේඛ ඛ් පරීක්ෂණය,  ළඳම ම  

ොමයි, ළ යුතු ළරු  කොේ  

 

3. විොශ ලේේෂ ොශ්රේණියේය,  උසස රීරීම සඳහ සරපරලිය, යුතු සුදුසුළේ 

          

I. විශ ලේන විදක ප්රතිපදන ොළ ිෂෂ, සාන විින, රවවෙොගන තති විශ ලේන විදකය,රී, ොහ  

උපි ප්රදනය, රීරීොේ යය,තනය,ක් නශ ලේොය,, විශ ලේන විදක ප්රතිපදන ොළ ිෂෂ, සාන විින,  

රවවෙොගන තති උසස අධාපන යය,තනය,රී, ොහ  රවරිනමු  කබන ශ්රී කාළ ක්රමසේපදන 

ොසේන නනසාො  “ඉ” පරිශිෂාො  සඳහ, විෂය, ක්ොෂේත්රය,,ොග, ොහ  ශ්රී කාළ 

ක්රමසේපදන ොසේන විෂය, ාර අමතාශ ලේො  ොල්ළේනරය,ොේ නිේශො ශ ලේය, මත රජ් ොසේන 

ොළ ිෂෂ, සාන විින, අු මත ළරු  කබන ොනනත් විෂය, ක්ොෂේත්රය,, අතරි, ොහ  අනම  
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නශ ලේොය,, එක් විෂය, ක්ොෂේත්රය,ළ  අදළන පශ ලේචත් උපිය,ක් කබ තිී ම  ොමම පශ ලේචත් 

උපිය,  අනම නශ ලේොය,, නේශෂ එළළ අධාය,න ළ යුතු තතුළත් විය, යුතුය,  

 

II. උසස රීරීම සඳහ අදළ නිකධාරී, සුදුසුළේ කබන දින  ොසේනො  පළඛ නන (I) ොශ්රේණියේො  

නසර පහ (05) ළ සක්රීය,  හ සතුදාදය,ළ ොසේන ළකය,ක් සේර්ේශණ ළර තිී ම හ පළඛ  (I) 

ොශ්රේණියේය,  උසස රීරීොම, පසු නදාපා නේශධාළ (05) ක් උපය,ොගන තිී ම  

 

III. උසස ම ම සඳහ සුදුසුළේ කබන දින  ොසේනො  නසර (18)  ළ  ොන අ ප සක්රීය, ොසේන 

ළකය,ක් සේර්ේශණ ළර තිී ම  

 

IV. අු මත ළේශය,සධාන තගයීේ පරිපටිය, අු න උසස රීරීම සඳහ සුදුසුළේ කබන දින  

ර්ේශනස,න නසර  (05) තුළ නේශෂිළ ළේශය, සධානය, සතුදාදය,ළ ොහ  ඉහළ මට් මළ 

පනතීම  

 

V. උසස රීරීම සඳහ සුදුසුළේ කබන දින  ර්ේශනස,නතම  නසර  (05) තුළ සතුදාදය,ළ ොසේන 

ළකය,ක් තිී ම හ විනය,ු කූක දඬුනමළ  කක් ොන ම  තිී ම    

 

4. උසස රීරීොේ ක්රමය, 

 

4.1 රජ් ොසේන ොළ ිෂෂ, සාො  අු මතිය, මත ොජ්ෂාතනය, හ කුසකතනය, මත 

පමණක් පදනේන උසසම ේ ිනදු ළළ යුතු බවි,  රජ් ොසේන ොළ ිෂෂ, සාන විින, පත් 

ළරු  කබන සේඛ ඛ් පරීක්ෂණ මණ්ඩකය,ක් මින, ළරු  කබන නිරීක්ෂණය,රී, පසුන, 

විොශ ලේේෂ ොශ්රේණියේය,  පත් රීරීම සඳහ නන නිේශො ශ ලේය,, ඉදිරිපත් ළරන අතර, ඒ සඳහ 

2016 09 30 දින  පනත්න රපරපාප ප සාඛ්න ොම, ොදණයණය,ක්  අ අය,දුේළරුන, 

සාඛ්නක් සේඛ ඛ් පරීක්ෂණය,  ාජ්නය, ළරු  කොේ  

 

4.2 නිකධාරී,ොේ ොජ්ෂාත්නය, හ කුසකතනය, රවවෙබඳ සමසා තගයීම පමණක් පදනේ 

ළරොගන විොශ ලේේෂ ොශ්රේණියේය,  උසස රීරීම ිනදු ළරු  කබන අතර, 2016.09.30 දින  අදළ 

ොජ්ෂාත ොල්ඛ්නය,  එම දින  උසස ම ම  සුදුසුළේ කූ නිකධාරී, උසස ම ම  ොපර 

පනති ොජ්ෂාත අු රවවෙොනලි, සළොසේ  

 

**  සේඛ ඛ් පරික්ෂණය, සඳහ අු මත කකුණු පටිපටිය, ොේ සමඟ අඛ ණ තත  

 



 

5. 2016 09 30 දින  පනත්න රපරපාප ප සඳහ උසසම ේ ළරු  කබන බවි, එදින  සුදුසුළේ කබන 

නිකධාරි, තම විින,  ොේ සමඟ නන යළෘතිය,  අු න  සේර්ේශණ ළරන කද අය,දුේපත අමතාශ ලේ 

ොල්ළේනරු,  ප්රධාන ොල්ළේනරු,  දිසත්රික් ොල්ළේනරු,, ොදපේශතොේ,තු ප්රධාීන, මින, ම ොනත 

2016.12.26 දින  ොපර කොබන ොසේ එවිය, යුතුය,  එදින  පසුන එනන අය,දුේපත් රීිනදු ොහේතුනක් මත 

ාරගු  ොන කබන අතර සොද සන හ අසේර්ේශණන එනන අය,දුේපත් ප්රතික්ොෂේප ළරු  කොේ  

 

6. ඉහත සඳහ, මූලිළ සුදුසුළේ සරපර තත්නේ පමණක්, අය,දුේපත් ඉදිරිපත් රීරීම  ළ යුතු ළරන 

ොකස අදළ නිකධාරී, දු නත් ළරන ොම, ද,න ිනටින අතර, දන  විශ්රම ොගන ිනටිො  වනද, ඉහත 

පරිදි උසසම ම කී ම  සුදුසුළේ කබන දින ොතක් ොහ  එදින  පසු දිනය,ක් ොතක් ොසේනො  ොය,දී ිනටි සහ 

උසස ම ම  ඉහත 03 ොදදො  සඳහ, සුදුසුළේ සරපර තති  ොපර උසස ම ේ අනසාො දී සේඛ ඛ් 

පරීක්ෂණය,  ොපීන ින  නඛ ත් උසස ම ේ ොන කද ොහ  ඉල්ලුේ රීරීම  ොන හරී  අ නිකධාරී, හ  ොමම 

උසස ම ේ සඳහ ඉල්ලුේ ළළ හරීය,   

 

7. ොේ සේබ,ධාොය,, අදළ නිකධාරී, දු නත් ළර,ො, නේ මනවි  

       

රාජ්ය පසවේලා පසළ ිෂන් පවාාස  පනියනය පරිපි 

       

 

 

සේ. පසේ. පරත් සිිප 

ොල්ළේ,  

රජ් පරිපකන හ ළළමනළරණ අමතාශ ලේය, 

 

 

 

 



ශ්රී ලංකා ක ලංරමසම්ඳකදන ලංසසේවසේ ලංනිකධකරීන් ලංවිස ේෂ ලංසරේණියට උ ලංසසසක ලංරීරීම ලංසහක ලංවන ලංසම්ඛ ප ලංඳරීෂණෂේසේ ලං

කකුණු ලංඳරිඳකටි  

ජ්යෙතාව ඹ          (උඳරිභ රකුණු 60) 

ශ්රී රා   රභම්ඳ දන ජ්ේජ්ේ ක්රීඹ ුවුදුදු 1   ජ්ේ    රඹ ව   I ජ්රේණිජ්ේ ය 05  ක්රීඹ ව  

තුටුද ඹ  ජ්ේ    රජ්ඹන් ඳසු එශජ්මන යක් ව භ එක් ය ට රකුණු 10 ඵැගින් ද , භ  06 ට 

ජ්නොුඩු   රඹ ට රකුණු 05 ඵැගින් ද, භ  03 ට ජ්නොුඩු   රඹ ට රකුණු 2.5 ඵැගින් ද රකුණු රඵ  

ජ්දනු රැජ්ේ. 

 

කුරව ඹ          (උඳරිභ රකුණු 40) 

I. නෙව ඹන් ව  නජ් ්පඳ දනඹන් (Innovativeness and Creativity) 

ආඹවනඹ විසින් ක්රිඹ ්පභ   යන ැටටවන් ැරසුම් රීම භ ව  රගති  භ ජ්ර නන ක්රිඹ යජ්ේ 

ගුණ ්පභ බ ඹ ව  පරද යීව ඹ ඉවශ නැාවීභ ව  ුඹදුම් දු විසින්  ර්ථ  ක්රිඹ ්පභ  

 යන රද, එක්   ර්ඹඹක් ව  රකුණු 2.5 ඵැගින්   ර්ඹඹන් 04ක් ව  උඳරිභ රකුණු 10ක් රඵ  

ජ්දනු රැජ්ේ.          රකුණු 10 

 

          ටවන-   (ු)  ුඹදුම් දුන්ජ්ේ ඳසුගිඹ ය 05    ර්ඹ  ධන  ර්ව  ඳදනම්  ය ජ්ගතන උක්ව     

  ර්ඹඹන් වඳුන ගතනු රඵයි. 

           (ආ) ුඹදුම් දුන් විසින් එභ   ර්ඹඹන්  ර්ථ  නිභ  යන රද ඵට වවවුදු 

ජ් ජ්යන රද නඹන්, රලා  ජ්ව  වි   ඳත්ර ම්මුඛ ඳම ක්ණජ්ේදී ඉදිරිඳ්ප  ශජ්වෝප 

උක්ව   ර්ඹඹන් න ථ කීම භට ඒ ද ඉවල්  යගතනු රැජ්ේ. 

 

II. ඉදිරිඳ්ප රීම භ (Power Point Presentation)                  රකුණු 25 

උක්ව I හි වන්   ර්ඹඹක් ම්ඵන්ධජ්ඹන් ඳරිගතණ ඹ ආරජ්ඹන් (Power Point) සිදු  යනු රඵන 

වින ඩි 10  ඉදිරිඳ්ප රීම භ. 

i. ුයමුණු ව  දැක්භ (Objective and Vision)    රකුණු 05 

ii. ුද ශ්පඹ (Relevency)      රකුණු 05 

iii. නිර්භ ණශීලී ඵ (Creativity)      රකුණු 05 

iv.   ර  ශභන  යණඹ (Time Management)    රකුණු 05 

v. ජ්න්ප බ   රවීණව ඹ (Proficiency in any other Language) රකුණු 05 



 

 ටවන:- ු) ඉවව (V) නිර්ණ ඹ  ඹටජ්්ප රකුණු රඵ  ගතව වැක්ජ්ක් ුඹදුම් දු ශ්රී රා   රභ 

ම්ඳ දන ජ්ේඹට ඵද  ගතනු රැබූ බ  ට ුනෙව ය යෙ බ  / න්ධ න බ   භඟින්  

ජ්භභ ඉදිරිඳ්ප රීම භ සිදු  යනු රඵන්ජ්න් නම් ඳභණි. 

  ආ) ජ්භභ ඉදිරිඳ්ප රීම ජ්භන් ඳසු ම්මුඛ ඳරික්ණ භණ්ටරඹ විසින් වින ඩි 05    රඹක්  

ුඹදුම් දුජ්ගතන් රලතණ ුනු රැජ්ේ . 

  ඇ) ඉදිරිඳ්ප රීම භට ුද ශ දෘට පිටඳව ම්මුඛ ඳම ක්ණ භණ්ටරඹට එභ ුතථ ජ්ේ දී 

ඉදිරිඳ්ප  ර යුතුඹ. ුභවය ලජ්ඹන් ඉාග්රීසි භ ධෙජ්ඹන්  න රද ඉදිරිඳ්ප රීම ජ්ම් දෘට 

පිටඳවක් ද ජ්භභ ුතථ ජ්ේ දී ඉදිරිඳ්ප රීම භ ුනි ර්ඹඹ ජ්ේ. 

III. ම්මුඛ ඳම ක්ණජ්ේදී දක්න කුරව ඹ      රකුණු 05 

ඉවව ඉදිරිඳ්ප රීම ජ්භන් ඳසු ම්මුඛ ඳම ක්ණ භණ්ටරඹ ඉදිරිඳ්ප  යනු රඵන ගතැටළුරට ුද ශ 

ඳවව  දුණු ඹටජ්්ප ුඹදුම් දුන්ට උඳරිභ රකුණු 05ක් රද නඹ  යනු රැජ්ේ. 

i. න ඹ ්පඹ (Leadership)       රකුණු 01 

ii. න්නිජ්ේදන කුරව ඹන් (Communication Skill)    රකුණු 01 

iii. ආ්පභ විලත ඹ (Confidence)       රකුණු 01 

iv. තීයණ ගතැනීජ්ම් වැරීඹ  ව විනක්ණශීලී ඵ (Analytical Thinking)   රකුණු 01 

v. ෘ්පතීඹ ආන යශීලීබ ඹ (Professional Courtesy)     රකුණු 01 



 

 1 

 

 

ශ්රී ලංකා ක්රමසම්පාාන    සමේවසෙහි I සරේණිසේ නිලධාරීන් 

විස ේෂ සරේණිෙඋ සමමක රීරීමස මා ා දෙම්්පාත 

 

      කළර්යළලීය ප්රයයජනනය ිණිසවි 

     අයදුම්ඳත් අංකය 

(ද) සකොඋම - නිලධාරිො විසින් ම්පපූර්ණ කළ යුතුෙ. 

1. නභ -  

 1.1 වම්පූර්ණ නභ :      යභය/මිය/භයළ 

 1.2 ඳත්වීම් ලිිණයයහි වශන් නභ :  

2. නළතික ශෆඳුනුම්ඳත් අංකය : 

3. උඳන් දිනය : 

4. යඳෞද්ගලික ලිිණනය : 

5. දුරකථන අංකය -   5.1   නිලව :     5.2   නංගභ :  

6. 6.1   තනතුර : 

 (දෆනට දරණ / දෆනට විශ්රළමික නම් විශ්රළභ යන අලවහථළ යේදී දෆර) 

 6.2   දෆනට විශ්රළමික නම් විශ්රළභ ගත් දිනය : 

7. අභළතළංය / යදඳළර්තයම්න්තුල :  

8. කළර්යළලීය ලිිණනය : 

9. 9.1   කළර්යළලීය දුරකථන අංකය :    

9.2   කළර්යළලීය සෆක්වහ අංකය : 

10. ඳත්වීම් / උවවහවීම් දින -  

 10.1   හ රී ං.ක්රභ.යවේ. II/II යශ්රේිසයට (III ඳන්තියට) ඳත් වීම් දිනය  : 

 10.2   ශ්රී ං.ක්රභ.යවේ. II/I යශ්රේිසයට (II ඳන්තියට) උවවහ වීම් දිනය   : 

 10.3   ශ්රී ං.ක්රභ.යවේ.I යශ්රේිසයට (I ඳන්තියට) උවවහ වීම් දිනය          :  

( I යශ්රේිසයට / I ඳන්තියට උවවහවීම් ලිිණයේ වශතික කෂ ිණටඳත 10.3 ලයයන් අංක කර 

ඇමිිසය යුතුය.) 

 

S 

F 
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11. යවේලය කිරීභට කෆභති තනතුර ශළ අදළෂ යවේලළ වහථළන 05 ක්: 

 

අනු අංකය තනතුර යවේලළ වහථළනය 

1   

2   

3   

4   

5   

(ශ්රී.ං.ක්ර.යවේ වියේ යශ්රේිසයේ තනතුරක් රපරපාඳළවල ඳලතින ආයතන අතරින්, ආයතන 

ඳශක් ප්රමුඛතතළ අනුිණළියල අනුල) 

12. I යශ්රේිසයට සමමක වීසමසන් ාසු සමේවසේ ස ොසිටි කාල සීමසාවන් ම  වි ොනුකූල නඩුව්ප 

ලැබීමස මසත සමේවා කාලෙ දඩුවී්ප -  

12.1   නිලළව ඵළ ගෆනීභ භත යවේලළ කළය අවවීභ (අදළෂ යේ නම් ඳභණක් වම්පූර්ණ 

කරන්න)  

අනු 

අංක

ය 

නිලළව අනුභෆතිය වශළ අදළෂ 

යකොන්යද්සි 

කළ සීභළල 

 

යවේලළ කළය 

අවලන දින ගණන 

සිට දක්ලළ අවු: භළව දින 

i ආයතන වංග්රශයේ‹ V:2.5.4      

ii ආයතන වංග්රශයේ‹ XII:16      

iii කෂභනළකරණ යවේලළ 

චක්රයඛත අංක 10 

     

iv කෂභනළකරණ යවේලළ 

චක්රයඛත අංක 33 

     

v ආයතන වංග්රශයේXII:36      

vi යලනත් ලෆටුපා රහිත නිලළව      

යවේලළ කළය අවලන වම්පූර්ණ දින ගණන    

(නිලළව අනුභත කෂ ලිිණ ල වශතික කෂ ිණටඳත් 12.1.i, 12.1.ii, 12.1.iii ආදී 

ලයයන් කරුණට අළෂල අංක කර ඇමිිසය යුතුය.) 

12.2 විනය කරුණු භත යවේලළ කළය අව වීභ (අදළෂ යේ නම් ඳභණක් වම්පූර්ණ 

කරන්න)  

විනය තීරණය යචජදනළ ඳත්රය 

අනුල ලරද සිදුව 

කළ සීභළල 

යවේලළ කළය අවලන 

දින ගණන 

අවු: භළව දින 

I ලෆටුපා ලර්ධක .........ක් 

විම්බනය කිරීභ 

    

Ii යලනත්     

යවේලළ කළය අවලන වම්පූර්ණ දින ගණන    

(විනය තීරණ ල වශතික කෂ ිණටඳත් 12.2.i, 12.2.ii ආදී ලයයන් කරුණට 

අදළෂල අංක කර ඇමිිසය යුතුය.) 
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12.3 12.1 ශළ 12.2 හි මුඛළු එකතුල : අවු. ............ භළව .......... දින .............. 

12.4 I යශ්රේිසයට ඳත්ව දියනන් ඉදිරියට ඉශත 12.3 හි කළ සීභළල ඉලත් ක විට 

දිනය : ................................... 

 

13. පූර්ලළවන්න ඳවහ ලවර තුෂ ලෆටුපා ලර්ධක ඵළ තිබීභ. 

13.1 උවවහ වීභට සුදුසුකම් ඵන දිනට පූර්ලළවන්න ලවර 05 තුෂ සියළු ලෆටුපා 

ලර්ධක** උඳයළයගන තියේ / නෆත.* 

(ආයතන වංග්රශයේ XII:16:9, XII:16:10 වශ XII:36:1:4(i) ශළ (ii) යටයත් ඵළ 

ඇති ලෆටුපා ලර්ධක උවවහ වීම් වශළ ිණළිගනු යනොෆයේ.) 

  *(අදළෂ යනොලන ලචනය කඳළ ශරින්න) 

13.2 උවවහ වීභට සුදුසුකම් ඵන දිනට පූර්ලළවන්න ලවර 05 තුෂ ලෆටුපා ලර්ධක ඵළ 

යනොභෆති නම් ලෆටුපා ලර්ධක 05 ඵන දින යතක් උවවහ වීභට සුදුසුකම් ඵන 

දිනය නෆලත ගණනය කෂ යුතුය. ඒ අනුල සුදුසුකම් ඵන දිනය** : 

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

**(ලෆටුපා ලර්ධක ඳත්රිකළ ඳයශේ(05) වශතික කෂ ිණටඳත් 13.1 සිට 13.5 දක්ලළ 

අංක කර අමුඛණන්න) 

 

14.  පූර්ලළවන්න ලවර 05 තුෂ විනයළනුක දඬුලභකට බළනනය වී යනොතිබීභ.  

 

14.1 යගොනුල අනුල, උවවහ වීභට සුදුසුකම් ඵන දිනට පූර්ලළවන්න ලවර 05තුෂ කිසිඳු 

විනය දඬුලභකට ක් වී යනොභෆත. (යදඳළර්තයම්න්තු ප්රධළනියළ විසින් යම් ඵල 

ලිඛිත ප්රකළයකින් වශතික කෂ යුතුය - ඉඛලුම්ඳයතහි “ආ” යකොටව යටයත්) 

 

14.2  14.1 හි වශන් කළසීභළල තු විනය දඬුලභකට ක්ල ඇති අතර 12.2 යටයත් 

කරුණු වශන් කර ඇත්නම් වශ ඒ අනුල උවවහ වීම් දිනය වංයජධනය යේ නම් 

එභ දිනය : ...............................  

 

14.3 උවවහ වීභට සුදුසුකම් ඵන දිනය 13.2 ශළ 14.2 අනුල වංයජධනය යේ නම් නල 

වංයජධිත දිනය : ............................ 
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15. පූර්ලළවන්න ඳවහ ලවර තු ලළර්ෂික කළර්ය වළධන ඇගයුභ අනුල ලෆඩ ශෆසිරීභ යශඳත් ඵල 

ිණලිබිඹු වීභ 

 ඉශත 13 යශජ 14 අනුල සුදුසුකම් ඵන දිනට අදළ ලර්යට පූර්ලළවන්න ලර් 05 ඳශත 

ලගුයලහි ඳමුඛ තීරුයේ වටශන් ක යුතුය. අදළ කළර්ය වළධන ලළර්තළ 05 හි වශතික ක 

ිණටඳත් ඇමිිසය යුතුය. කළර්ය වළධන ලළර්තළයේ අලවළන ඇගයුයභහි විකඛඳ නිර්යද් 

එකකට ලඩළ දක්ලළ ඇති වශ අදළෂ නිධළරියළයේ අත්වන ශළ නි මුඛද්රළල තඵළ යනොභෆති 

ලළර්තළ ිණළිගනු යනොෆයේ. 

ලර්ය අලවළන ඇගයුභ 

විශිහඨි / වළභළන ප්රභළණයට ලඩළ ඉශෂි / වතුටුදළයකි / 

අවතුටුදළයකි 

අදළෂ 

නිධළරියළ 

අත්වන් 

තඵළ ඇත 

/ නෆත 

   

   

   

   

   

 එක් එක් ලර්යේ කළර්ය වළධන ලළර්තළල අනුල වභ යපාළියක් ශළ තීරුලක්භ වම්පූර්ණ 

කෂ යුතුය. 

 

16. යවේලළ ලලවහථළයේ 10.2 (v) සුදුසුකභ වම්පූර්ණ කර තිබීභ 

  

16.1 

අනු 
අංකය 

16.2  

ඳහචළත් 
උඳළධියේ 

නභ 

16.3 

විය 
ක්යේත්රය 

16.4 

එභ 
උඳළධිය 
ිණරිනභන 

ද විහල 
විදළය 

16.5 

එභ විහල 
විදළය, විහල 

විදළයක් 

ලයයන් විහල 
විදළ ප්රතිඳළදන 

යකොමින් වබළල 
ිණළියගන තියේද 

යන ලග 

16.6 

උඳළධි 
කළ 
සීභළල 

(ආරම්බ
ක ශළ 

අලවළන 
දිනය) 

 

16.7 

උඳළධිය 
ලංගු 
දිනය 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

 

 (16.1 ලයයන් අංක යයොදළ උඳළධි වශතිකය වශ විවහතරළත්භක ප්රතිප වටශයනහි 

වශතික කෂ ිණටඳත් ඇමිිසය යුතුය.) 
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17. උවවහ වීභට සුදුසුකම් ඵන දිනට යවේලයේ ලවර දශඅට (18) කට යනොඅව වක්රීය යවේලළ 

කළයක් වම්පූර්ණ කර ඇත. / නෆත.* 

ඉශත අංක 01 සිට 17 යතක් නිරලද ශළ වම්පූර්ණ යතොරතුරු වහිත ඉඛලුම්ඳත වශ අමුඛණළ එලන 

යව වශන් කර ඇති සියළු යඛතන ල වශතික කෂ ිණටඳත් කරුණට අදළෂ අංකය එක් එක් 

යඛතනයේ දකුණු ඉශෂ යකෂලයරහි වටශන් කර දංක පිළිසවලින් දමුණා සගොනුවක් ව සෙන් 

මකමක කර, යම් වභඟ ඉදිරිඳත් කරමි. තලද භළ විසින් වහථළනභළරු ෆබීභට ඉඛළ ඇති ශ්රී.ං.ක්ර.යවේ 

වියේ යශ්රේිසයේ තනතුරුක් රපරපාඳළවල ඳලතින ඕනභ යවේලළ වහථළනයකට/එභ වහථළනලට ඉතළ 

ආවන්න වහථළනයක  ශ්රී.ං.ක්ර.යවේ වියේ යශ්රේිසයේ තනතුරුක් වශළ වහථළනභළරු ෆබීභට 

කෆභෆත්ත ප්රකළ කරමි 

 

දිනය : ............................    ............................................ 

       ඉඛලුම්කරුයේ අත්වන  

       තනතුරු නළභය වශ නි මුඛද්රළල 

 

(ආ) සකොඋම - සනාාර්තස්පන්තු ප්රධානිො විසින් ම්පපූර්ණ කළ යුතුෙ. 

 

යඛකම්, 

රළන ඳරිඳළන ශළ කෂභනළකරණ අභළතළංය / අදළෂ අභළතළංය 

 

1.  නිධළරියළ ඉශත වශන් කර ඇති සියළු කරුණු නිලෆරදිය. 

2.  අංක 11,12 ශළ 13 ට අළෂ කරුණු යගොනුල අනුල වවළ ඵන දී. වශන් කර ඇති 

කරුණු නිලෆරදි ඵලද සියළු යතොරතුරු වම්පූර්ණල ඉදිරිඳත් කර ඇති ඵලද අළෂ සියළු 

යඛතන ල ම තික කළ ිණටඳත් අමුඛණළ ඉදිරිඳත් කර ඇතිඵලද වශතික කරමි. 

3. නිධළරියළට එයරහිල විනය කටයුතු ආරම්බ කිරීභට කටයුතු කරමින් යශජ වි ෙ ාරීක්ෂණ 

සිම් සවමින් ාවතියි / ස ොාවතියි  

 

3.1 ඉශත ිණළිතුර “ඳලතිි” නම් ලරද කෂ දිනය : 

3.2 විනය ඵධළරියළ විසින් යචජදනළ ඳත්රය නිකුත් කෂ දිනය : 

 

4.  ........................................ භශතළ / භශත්මිය / යභනවිය යශජ රළනකළරි / ඳෆමිණීභ / ශෆසිරීභ 

වතුටුදළයකය. ඔහුයේ / ඇයයේ කළර්යවළධනය, නළයකත්ලය, ශෆකියළල ශළ ඊෂඟ උවවහ 

වීභට අළෂල තනතුරු ශළ ලගකීම් දෆරීයම් ශෆකියළල වකළ ඵෆලීමි. ඔහු / ඇය ශ්රී ංකළ 

ක්රභවම්ඳළදන යවේලයේ වියේ යශ්රේිසයට උවවහ කිරීභ නිර්යද් කරමි. 

5. නිලෆරදිල, අනනල වම්පූර්ණ ක දෙම්්පාතන, එක් එක් කරුණට අදළෂ අංකය වටශන් 

කරමින් අංක ිණළියලළින් දනාළ සේඛ  වල ම තික කළ පිඋාත් න දමුණා මකමක කර  ලන 

සගොනුව ස්ප මමසඟ එවමි. 

 

 

දිනය : .................................   ...................................................... 

යදඳළර්තයම්න්තු / ආයතන 

ප්රධළනියළයේ 

අත්වන, තනතුරු නළභය 

වශ නි මුඛද්රළල 
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වටශන : යනොගෆෂයඳන ලචන කඳළශරින්න. 

 

(ඇ) සකොඋම - දනාළ දමසාතාං සේ සේක්ප විසින් ම්පපූර්ණ කළ යුතුෙ. 

 

යඛකම්, 

රළන ඳරිඳළන ශළ කෂභනළකරණ අභළතළංය. 

 

1.  ශ්රී ංකළ ක්රභවම්ඳළදන යවේලයේ I යශ්රේිසයේ ................................................. භශතළ / 

භශත්මිය / යභනවිය යේ රළනකළරි ශළ ශෆසිරීභ ිණළිඵල යදඳළර්තයම්න්තු/ ආයතන 

ප්රධළනියළයේ නිර්යද් වභඟ එකඟ සවමි / එකඟ ස ොසවමි. 

 

2.   නිධළරියළයේ රළනකළරි / ශෆසිරීභ / වියේ කුවතළ ශළ කළර්ය වළධනය ඇගයීභට ක් 

කයෂමි. 

 ............................................................. භශතළ / භශත්මිය / යභනවිය …………. දි උ 

ශ්රී ංකළ ක්රභවම්ඳළදන යවේලයේ වියේ යශ්රේිසයට උවවහ කිරීභ නිර්සේ  කරමි. / 

ස ොකරමි.* 

 

 (*නිර්යද් යනොකරන්යන්නම්, යශේතුල යකටියයන් වශන් කරන්න.) 

 

3.  නිලෆරදිල, අනනල වම්පූර්ණ ක දෙම්්පාතන, එක් එක් කරුණට අදළෂ අංකය වටශන් 

කරමින් අංක ිණළියලළින් දනාළ සේඛ  වල ම තික කළ පිඋාත් න දමුණා මකමක කර  ලන 

සගොනුව ස්ප මමසඟ එවමි. 

 

 

දිනය : .................................                 .................................. 

යඛකම්, 
..................................  
අභළතළංය 

 නි මුඛද්රළල 




