
 

 

රාජ්ය සවේලා, පෂාත් වභා ශා පෂාත් පාන අමාත්යාාංසය  

ප්රමා   වීක්ෂ  III සරේණියේසය ත්නරුරුල   

බඳලා ගැනීම වඳශා අයදුම්පත්  ැඳවීම 

 
 
1.0 රාජ්ය  සවේලා, ඳෂාත් වබා ශා ඳෂාත් ඳාන අභාත්යාාංසේ ප්රභා  වීක්ෂ  III සරේණියේසේ ත්නතුරුල 

ඳලතින පුරප්ඳාඩු  01්ෂ වශා  නිධරයන් ඵලා ගැනීභට රාජ්ය සවේලා, ඳෂාත් වබා ශා ඳෂාත් ඳාන 

අභාත්යාාං සේ ම්සේ අනුභැතිය ප්ර ාරල අයදුම්ඳත්  ැලනු ැස.  

 

2.0  සයෝගයත්ාලය ඇගිමසම් වම්ුඛ ඳරී්ෂ ය   ප්රතිප  අනුල ුසවත්ාල භත්  ුදදුුද ම්  වපුරා ඇති 

අසප්්ෂ යන් ඳලතින පුරප්ඳාඩු වශා ඳත්  රනු ඇත්  

 

3.0  සභභ ඳත්වීභ ව්ථිර ශා විරාභ ලැප්ප් වතත්ය, ත්නතුරට තමි විරාභ ලැප්ප් රභය ිළිබඵ රජ්ය විිනන් 

ඉදිරිසේදී ගනු ඵන ප්රතිඳත්තිභය ීරර යට නිෂධාරින් යටත් විය ුතතු ස.  

 

4.0   අලය ුදදුුද ම් 

 

(අ)   ශ්රී ාාංක   පුරලැිනයුස විය ුතතුිම  

 

(ආ)  අයදුම්ඳත් බාර ගන්නා අලවාන දිනයට ලයව අවුරුදු 18ට සනොඅඩු ශා අවුරුදු 35 ට සනොලැඩි විය 

ුතතුිම  

 (රාජ්ය සවේලසේ ව්ථිර ත්නතුර්ෂ රරන අය වශා උඳරිභ ලයව්  ීමභාල අරාෂ සනොස. ) 

 

(ඇ)  විශි්ට චරිත්යක න් ුත්ෂත් විය ුතතුය  

 

(ඈ) වෑභ අසප්්ෂ සයුසභ ශ්රී ාං ාස. ෑනෑභ ප්රසශය  සවේලය ක රීභට ශා ත්නතුස  රාජ් ාරි ඉප් 

ක රීභට ප්රභා ලත් භනා  ාිම  ශා භානින  සයෝගයත්ාලයක න් ුත්ෂත් විය ුතතුය  

 

(ඉ)  අධයාඳන ුදදුුද ම් - 

 

(I) ිනාංශ /සරභෂ /ඉාංග්රීින බාාල, ගණියේත්ය වශ ත්ලත් වියයන් සර  ට වම්භාන 

වාභා ථයන් වතත්ල එ්ෂ ලර  දී වියයන් ශයක න් (06) අධයයන සඳොදු වශති  ඳ්ර 

(වාභානය සඳෂ) විබාගය වභත් වී තිබීභ සශෝ ්ෂසේ්රයට අරාෂල ජ්ාති  ලතත්ීරය 

ුසවත්ා (NVQ) තුන  (03) භට්ටසම් ුසවත්ාලය්ෂ ඵා තිබීභ  

ශා 
 

(II) අධයයන සඳොදු වශති  ඳ්ර (උවව් සඳෂ) විබාගසේදී විරයා/ගණියේත් විය ධාරාසලන් 

ිනයළුභ වියන්සගන් (වාභානය සඳොදු ඳරී්ෂ ය ශැර) වභත්ල ත්තීරිම  අධයාඳන 

ඳාඨභාාල්ෂ ශැරෑරීභ වශා අලය වාධන භට්ටභ ඵා තිබීභ  (ඳැරණියේ විය නි සශය 

යටසත් වියයන් 03 ක න් එ ලර වභත්ල තිබීභ ප්රභා ලත් ස.) සශෝ ්ෂසේ්රයට අරාෂල 

ජ්ාති  ලතත්ීරය ුසවත්ා (NVQ) ශත්ර  (04) භට්ටසම් ුසවත්ාලය්ෂ ඵා තිබීභ  

 

 



 

 

(ඊ)  ලතත්ීරය ුදදුුද ම් - 

ත්තීරිම  ශා ලතත්ීරය  අධයාඳන ස ොමින් වබාල විිනන් ිළිබගත් ආයත්නය  ත්ා්ෂ  

්ෂසේ්රසේ (ප්රභා  වීක්ෂ ) ජ්ාති  ලතත්ීරය ුසවත්ා (N.V.Q.) ශය  (06) භට්ටසම් 

ුසවත්ාලය්ෂ ඵා තිබීභ  

 

(එ)  ලතත්ීරය ුදදුුද ම් - 

ප්රභා  වීක්ෂ  ්ෂසේ්රසේ ලවර  ඳෂපුරුශර 

 

(ඒ) වෑභ අයදුම් රුලුසභ ත්නතුරට අරාෂ ිනයලු ුදදුුද ම් අයදුම්ඳත්  ැලන දිනසේ සශෝ ඊට සඳර 

සශෝ වම්පූ    ර තිබීභ අනිලා ය ස.  

 

5.0   ලැටුප් පරිමා ය :- රු. 30,140 - 10 x 350 - 11 x 370 - 10 x 560 -10 x 660 - 49,910/- 
   (රාජ්ය ඳරිඳාන චරසේඛ 03/2016 අනුල MT 2 -2016 ලැප්ප් ස්ෂත්ය අරාෂ ස. ) 
 

6.0   අයදුම් කිරීසම් ක්රමය 

 
(අ)  සභභ නිස.රනසේ අගට සයොරා ඇති ආර  අයදුම්ඳත් ප්ර ාරල අයදුම්ඳත් ඉදිරිඳත්  ෂ ුතතුය  
ආර  අයදුම්ඳත්ට අනුකූ සනොලන අයදුම්ඳත් ප්රති්ෂසේඳ  රනු ැස.  

 

(ආ)  වම්පූ    රනු ඵන අයදුම්ඳත් 2021.04.10 දින සශෝ ඊට සඳර රාජ්ය සවේලා, පෂාත් වභා ශා 

පෂාත් පාන අමාත්යාාංය, නිදශව් චරුරස්රය, ස ොෂඹ 07. යන ලිිළනය සලත් ලියාඳදිාංචි ත්ැඳෑසන් 
සයොු  ෂ ුතතුය  අයදුම්ඳත් ඵශා එලන  ලරසේ ලම්ඳව ඉශෂ ස ෂලර “ප්රභා  වීක්ෂ  III සරේණියේසේ 
ත්නතුරුලට ඵලා ගැනීභ - 2021” යනුසලන් වශන්  ෂ ුතතුය  නියමිත් දිනට ඳුද ැසඵන අයදුම්ඳත්, 
ත්නතුරට අරාෂ ුදදුුද ම් වපුරා සනොභැති අයදුම්ඳත් වශ අවම්පූ   අයදුම්ඳත් රැනුම් දීභක න් සත්ොරල 
ප්රති්ෂසේඳ  රනු ැස.  

 

7.0   සභත වශන් සනොලන යම්  රු ්ෂ සලසත්ොත් , ඒ වම්ඵන්ධල රාජ්ය සවේලා, ඳෂාත් වබා ශා ඳෂාත් 
ඳාන අභාත්යාාංසේ සේ ම් විිනන් ීරර ය  රනු ඇත්  ිනයලුභ අයදුම් රුලන් සභභ නිස.රනසේ වශන් 
සඳොදු නීතිරීති අනුල  ටුතතු ක රීභට ඵැඳී ිනටිනු ඇත්  
 
 
 
 
        
2021 භා තු භව 25 දින    සේ.සේ. රත්නසිරි 

      සේ ම් 

      රාජ්ය සවේලා, පෂාත් වභා ශා පෂාත් පාන අමාත්යාාංය 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ආදර් අයදුම්පත්රය 

 

රාජ්ය සවේලා, පෂාත් වභා ශා පෂාත් පාන අමාත්යාාංසය 

ප්රමා  වීක්ෂ  III සරේණියේසය ත්නරුරුල  බඳලා ගැනීම - 2021 
 
 

          ා යායීය ප්රසයෝජ්නය වශා 

 

 

අයදුම් රන බාා භාධයය -   
 

                       
 
ිනාංශ - 1 සරභෂ - 2 ඉාංග්රීින - 3 

 
 

1 ුුසරු වභඟ නභ  
   

-                         

                      
2 වම්පූ   නභ  

    
-                         

          
                        

          
                        

          
                        

3 ජ්ාති  ශැඳුනුම්ඳත් අාං ය 
 

-                         

          
                        

4 ව්ථිර ලිිළනය 
    

-                         

          
                        

          
                        

                      
5 ව්ත්රී/ පුරු බාලය 

   
-   

 
ව්ත්රී  - 1 

 
පුරු - 0 

   

                      

          
ල ය 

 
භාවය 

 
දිනය 

 
6 උඳන්දිනය 

     
-           

 
    

 
    

 

                      
7 දුර ථන අාං ය 

    
-                       

 

                      

          
                      

 
 

 



8 අධයාඳන ුදදුුද ම් 
   

- 
             

                       
 

I අ සඳො ව  (වා/සඳෂ) විබාගය 
 

- 
            

                       

  
විබාග අාං ය :                   

       

  
ල ය :         

 
භාවය 

 
:         

     

                       

 
වියය සරේණියේය   වියය සරේණියේය 

 

 
1       6     

 

 
2       7     

 

 
3       8     

 

 
4       9     

 

 
5       10     

 

                       
 

 
II අ සඳො ව  (උ/සඳෂ) විබාගය 

 
- 

           
                      
  

විබාග අාං ය :                   
      

  
ල ය :         

 
භාවය 

 
:         

    

                      

  
වියය සරේණියේය 

         

  
1     

         

  
2     

         

  
3     

         

  
4     

         
 

 
III ලතත්ීරය ුදදුුද ම් 

   
- 

             

                        

  
ආයත්නය 

ශරාරා ඇති 
ඳාඨභාාල 

 ා ීමභාල වාභා ථය 
වශති ඳත් 
අාං ය ශා 
ලාංගු දිනය 

  
1           

  
2           

  
3           

  
4           



9 සලනත් ුදදුුද ම් -                                   

 
                                              

 
                                              

                        

10 ඔඵ  ලරරා  සශෝ  ලර සශෝ සචෝරනාල්ෂ වශා උවාවියක න් ලරර රු  රනු ැඵ තිස.ර? 

 
(අරාෂ ස ොප්ස. √ ුස  සයොරන්න) (ඔ. නම් විව්ත්ර වශන්  රන්න) 

      

          
ඔ. 

 
    

    
නැත්   

  
 

11 අයදුම් රුසේ වශති ය 
 

: 
               

                        

 

අ  සභභ ඉේලුම්ඳ්රසේ භවිිනන් වඳයා ඇති සත්ොරතුරු භා රන්නා ත්රමින් වත්ය ශා නිලැරදි ඵල 
සගෞරලසයන් ප්ර ා  ර ිනටිමි  සභත යම් ස ොටව් වම්පූ   සනොක රීසභන් වශ/සශෝ ලැරදි 
සව වම්පූ   ක රීසභන් ිනදුවිය ශැක  අාබය විරරා ගැනීභට එ ඟ සලමි  ත්ලර සභත 
ිනයලුභ ස ොටව ්නිලැරදිල වම්පූ    ර ඇති ඵල ර ප්ර ා  රමි  

                        

 

ආ  භ විිනන්  රන ර සභභ ප්ර ාය අවත්ය යැිම ඔප්පු වුලසශොත්, ඳත්  රනු ැබීභට සඳර 
නුුදදුව්වුස ලන ඵල වශ ඳත්වීභ ැබිසභන් ඳුද සවේලසයන් ඳශ  රනු ැබීභට යටත් ලන 
ඵල ර භභ රනිමි  

                        

 
ඇ  සභත වශන් ක ිනදු සත්ොරතුර්ෂ ඳුදල සලනව් සනො රමි  

                        

 
දිනය :             

       
              

                 
අයදුම් රුසේ අත්වන 

 
 

අයදුම් රුසේ අත්වන වශති  කිරීම 
 

 සභභ අයදුම්ඳ්රය ඉදිරිඳත්  රනු ඵන                                                                     භයා/මිය/සභසනවිය 

භා සඳෞශගලි ල ශඳුනන ඵලත්, ඔහු/ඇය                                දින භා ඉදිරිිළට දී ඔහුසේ ඇයසේ අත්වන ත්ැබ 

ඵලත් වශති   රමි  

 

වශති   රන නිධාරියාසේ වම්පූ   නභ   - 

අත්වන       - 

ත්නතුර ශා නිුද්රාල     - 

 



(සභභ වශති ය රජ්සේ විරයාය  විදුශේඳතිලරසයුස, වාභරාන විනි්චය ාරලරසයුස, දිවුරුම් 

ස ොභවාරිව්ලරසයුස, නීතිඥලරසයුස, ප්රිනශධ සනොත්ාරිව්ලරසයුස, ත්රිවිධ ශුරාස. අකා ාරි ඵයත් 

නිධරසයුස, සඳොලිව් සවේලසේ ගැවට්  ෂ ත්නතුර්ෂ රරන නිධරසයුස, රු 240,360/= ලැඩි ලා ෂි  ලැප්ඳ්ෂ 

ඵන රජ්සේ සශෝ ඳෂාත් රාජ්ය සවේලසේ ව්ථිර ත්නතුර්ෂ රරන නිධරසයුස විිනන් වශති   ර තිබිය ුතතුය ) 

 

 

රජ්සය සශෝ පෂාත් රාජ්ය සවේලාල්හි  සවේලසය නිුතරු අයදුම් රුල්හ වඳශා  

සදපාර්ත්සම්්හරු ප්රධාානියාසේ වශති ය 

 

                                                                                                                                  භයා/මිය/සභසනවිය 

රැනට                                                                                               අභාත්යාාංසේ/ සරඳා ත්සම්න්තුස./ 

ආයත්නසේ වථ්ිර ශා විරාභ ලැප්ප් වතත්                                                                         ලසයන් සවේලසේ 

සයදී ිනටින ඵලත්, ඔහුට/ඇයට විරුශධල විනයානුකූල  ටුතතු  ර සනොභැති ඵලත්, ඉශත් වරශන් සත්ොරතුරු 

නිලැරදි ඵලත්  වශති   රන අත්ර සභභ වම්ුඛ ඳරි්ෂ සේ ප්රතිප අනුල ඳත්වීභ්ෂ වශා සත්ෝරා ගනු 

ැබුලසශොත් ඇය/ඔහු රැනට රරන ත්නතුසරන් නිරශව්  ෂ ශැක  ඵලත් නි සශ  රමි  

 

 

                                                                       

දිනය  -       සදපාර්ත්සම්්හරු ප්රධාානී අත්වන 

       නිමුද්රාල 
 


