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 ඌව පළාත් සභා පාසල්වල 6 - 11  ශ්රේ-ණිවලවල පහත සඳහන්  විෂයන්වල පවතින සිංහල, ශ්රෙමළ හා ඉිංග්රීනස මාය ගුරු 

පුරප්පාඩු පිරවීම සඳහා උපාධියාරින්   ශ්රීශ ලිං ා ගුරු  ශ්රස-ව ශ්රේ 3 - I (අ) ශ්රේ-ණිවලයහ හා ප්ප්  ශ්රලෝමායාරින් ශ්රීශ ලිං ා ගුරු  ශ්රස-ව ශ්රේ 3 - I 
(ඇ) ශ්රේ-ණිවලයහ වඳවා නීමම සඳහා ඌව පළාශ්රත් ස්ථීර පදිංචි උපාධියාරින්ශ්රනන් / ප්ප්  ශ්රලෝමායාරින්ශ්රනන් අයදුම්පත්  ීඳවනු 
ලීශ්රේ.  

උපශ්රල්ඛණ අිං  01  - පුරප්පාඩු විෂය ශ්රල්ඛණය 
 

අ.අ විෂය විෂය ගේත අංකය 
01 විොව - සිංහල මාය 11 
02 විොව - ශ්රෙමළ මාය 12 
03 විොව - ඉිංග්රීනස මාය 13 
04 නණිවලතය - සිංහල මාය 21 
05 නණිවලතය - ශ්රෙමළ මාය 22 
06 නණිවලතය - ඉිංග්රීනස මාය 23 
07 ඉිංග්රීනස 30 
08 ශාරීරි  අයාපනය - සිංහල මාය 31 

09 ශාරීරි  අයාපනය - ශ්රෙමළ මාය 32 

 
 01. බඳවා ෙැනීගම් ගපොදු සුදුසුකම් :- 

 (අ) අයදුම් රු /අයදුම් ාරිය පරම්පරාශ්රවන් ශ්රහෝ ලියාපදිංචි කිරීශ්රමන් ශ්රීශ ලිං ා පුරවීසශ්රය ව විය තුයය. 
 (ආ) යහපත් චරිතයකින් හා මනා ශාරීරි  හා මානස  ශ්රයෝනතාවයකින් තු්තත විය තුයය. 
 (ඇ) 2016.10.21  දනහ පූර්වාසන්න වසර 03   අඛණ්ඩ ස්ථීර පදිංචිය්ත ඌව පළාත යල තිබිය තුයය.  
  (ප්රාාශ්රීය ය ශ්රල් ම් විසන් සහති   රනු ලවන පදිංචිය පිබඳවඳ රාම ශ්රස-වා සහති ය්ත මන්න් සම්ඛඛ  
  පරි්තෂණ අවස්ථාශ්රේ දී පදිංචිය සනාථ  ළ තුයය). 

  ඌව පළාත් සභා සීමාව යළ අයදුම්පත්  ීඳවීශ්රම් අවසාන දනහ වසර 03 ්ත ශ්රහෝ ඊහ වීප් ස්ථීර පදිංචිය්ත  
  ඇති අය ව සමන නිතානුලවලව විවාහ වී ඌව පළාශ්රත් පදිංචියහ පීණ ණ අයදුම්පත්  ීඳවන අවසාන දනහ  
  ඡන්ෙ හිණ  නාමශ්රල්ඛණශ්රයන් ලියාපදිංචිය සනාථ  රන ශ්ර ශ්රන වහ ෙ අයදුම්  ළ හී .  එවීනි අය ලිඛිත  
  සා්තෂි  මන්න් ශ්රමම තත්ත්වය තහවුරු කිරීම අනිවාර්ය ශ්රේ. 
   
 (ඈ) 2016.10.21 වන දනහ වයස අවුරුදු 18 හ ශ්රනොඅඩු සහ 35 හ ශ්රනොවීප් විය තුයය. 
 

02. අධයාපන සුදුසුකම් :- 
 

 2.1 එේ එේ විෂයට අදාළව ශ්රී  ලංකා ගුරු  ගසේවා වයවසථාාව ්රංකාරව පහත සඳහන සුදුසුකම් 2016.10.21 දිනට  

  ගහෝ ඊට  ගපර වලංගු පරිදි සම්පූර්ණ කර තිබිය යුතුය. 
 

අ.අ විෂය අධයාපන සුදුසුකම් 

1 විදයාව 
විශ්ව විොල ප්රාතිපාෙන ශ්ර ොණ ෂන් සභාව පිබඳනත් විශ්ව විොලය්ත මන්න් ශ්රහෝ උපාධි 
පිරිනීමීශ්රම් අයතනය්ත මන්න් පිරිනමනු ලවන ජෛවීය විදයා උපාධියේ ලබා තිමම. 

2 ෙණිතය 
විශ්ව විොල ප්රාතිපාෙන ශ්ර ොණ ෂන් සභාව පිබඳනත් විශ්ව විොලය්ත මන්න් ශ්රහෝ උපාධි 
පිරිනීමීශ්රම් අයතනය්ත මන්න් පිරිනමනු ලවන  ගභෞතීය විදයා උපාධියේ ලබා තිමම. 

3 ඉංග්රීතස 

විශ්ව විොල ප්රාතිපාෙන ශ්ර ොණ ෂන් සභාව පිබඳනත් විශ්ව විොලය්ත මන්න් ශ්රහෝ උපාධි 
පිරිනීමීශ්රම් අයතනය්ත මන්න් ඉිංග්රීනස විෂය  ශ්රහෝ ඉිංග්රීනස සාහිත ප්රායාන විෂය්ත 
සහිතව හොරා  ඉිංග්රීනස භාෂාව පිබඳවඳ උපාධිය්ත ලවා තිබීම (ඉිංග්රීනස මායශ්රයන් 
ශ්රවනත් උපාධිය්ත හොරා තිබීම සුදුසු ම්ත ශ්රනොශ්රේ). 

ශ්රහෝ 
ශ්රීශ ලිං ා උසස ්තා්තෂණ අයාපන ආයතනය මන්න් පිරිනමන උසස් ජාති  ඉිංග්රීනස 
ප්ප්ශ්රලෝමාව ශ්රහෝ ශ්රර්ඛීය අයාපන අමාතාිංශය විසන් පිබඳනනු ලවන ආයතනය්ත 
විසන් පිරිනමනු ලවන ශ්රෙවසර හ ශ්රනොඅඩු පාඨමාලා  ාල පරාසය්ත සහිත ජාති  

වෘත්තීය  වසලතා මට්හම් හය (NVQ 06) හ ශ්රනොඅඩු  ඉිංග්රීනස ප්ප්ශ්රලෝමා  පාඨමාලාව්ත 
සාර්ථ  ශ්රලස හොරා සම්පූර්ණ  ර සහති ය ලවා තිබීම.  

සහ 
අ.ශ්රපො.ස. (සා/ශ්රපළ) විභාන ශ්රයන්  ශ්රෙවර හ ශ්රනොවීප් වාර නණන ද ඉිංග්රීනස විෂය 
සඳහා සම්මාන සාමාර්ථය්ත ලවා තිබිය තුයය. 

4 
ශාරීරික 

අධයාපනය 

ගුරු පත්වීම්වලහ අොළව පිබඳනත් සුවිශ්රශ-ෂි  රන ලෙ විෂය ්තශ්රෂ-ත්රගවලහ අයත් විශ්ව 
විොල ප්රාතිපාෙන ශ්ර ොණ ෂන් සභාව පිබඳනත් විශ්ව විොලය්ත මන්න් ශ්රහෝ උපාධි 

පිරිනීමීශ්රම් අයතනය්ත මන්න් පිරිනමනු ලවන ශාරීරික අධයාපනය / ක්රීිඩා ා විදයාව හා 

කළමනාකරණය විෂයට අදාළ උපාධියේ ලබා තිමම. 



2 
 
 
 2.2 අධයාපන අමාතයාංශය ිගත්ෙත් ්රංතිපත්තිය මත  අ. ගපො.ස. සා/ ගපළ හා අ. ගපො.ස. (උ/ ගපළ) විභාෙ පහත පරිදි 

  සමත්ව තිබිය යුතුය. 
 

 විෂයයන් 03  හ සම්මාන සාමාර්ථ සහිතව භාෂාව/සාහිත හා අිං  නණිවලතය/නණිවලතය විෂයන්ෙ ඇයළුව, 
විෂයයන් 06 කින් අ.ශ්රපො.ස. (සා/ශ්රපළ) විභානය ශ්රෙවර හ ශ්රනොවීප් වාර නණන දී සමත් වීම සමන 

 

 අ.ශ්රපො.ස. (උ/ශ්රපළ) නව විෂය නිර් ශ්රීශය යහ ශ්රත්  සාමාන ශ්රපොදු පරී්තෂණය හීර අවම වශශ්රයන් විෂයයන් 
යනකින් එ වර සමත් වීම  ශ්රහෝ 
 

 අ. ශ්රපො.ස. (උ/ ශ්රපළ) පීරණිවල විෂය නිර්ශ්රීශය යහ ශ්රත් විශ්ව විොල ප්රාශ්රේශය සහිතව (අවම වශ ශ්රයන් විෂයන් 
03 කින් ) එ වර  සමත් විය තුයය. 

 
 සහහන - විභාන ශ්ර ොමසාරිස් ජනරාල් විසන්  ශ්රීය ය අ. ශ්රපො.ස. (සා. ශ්රපළ) හා අ. ශ්රපො.ස (උ/ ශ්රපළ ) විභාන හා 
    සාමානව පිබඳනනු ලවන විභාන සමයන්හෙ අයදුම්  ළ හී . 
 

03. ගසේවා ගකොනගේස :- 
 (අ) ශ්රමම තනයර ස්ථීරය.  විේාම වීප්ප් සහිතය.   

(ආ) ඛලින් පත්  රන පාසශ්රල් වසර 05 ්ත අනිවාර්යශ්රයන්ම ශ්රස-වය  ළ තුය අතර, කිසදු ශ්රහ-යව්ත මත ස්ථාන 
මාරුවීම් ශ්රහෝ අනුතු්තත කිරීම් සඳහා ශ්ර ශ්රරන ඉල්ලිම් සළ ා වලනු ශ්රනොලීශ්රේ. 

 (ඇ) වසර 05   ශ්රස-වා  ාලය හ පසු ඌව පළාශ්රත් ශ්රවනත් පාසල හ ශ්රස-වා අවශතාවය මත ඌව පළාත් ගුරු 
  මාරු ප්රාතිපත්තිය අනුව ස්ථාන මාරුවීම් ඌව පළාත් සභා අයාපන අමාතාිංශය මන්න් ලවා දීමහ සළ ා  
  වලනු ඇත. 
 (ඈ) රජශ්රේ පත්වීම් පාලනය  රන ශ්රපොදු ශ්ර ොන්ශ්රීසවලහ ෙ ශ්රීශ ලිං ා ගුරු ශ්රස-වා වවස්ථා සිංරහශ්රේ පනවා ඇති 
  ශ්ර ොන්ශ්රීසවලහ ෙ එම වවස්ථාවහ  ර ඇති ශ්රහෝ ණ න් මයවහ ශ්ර ශ්රරන සිංශ්රශෝයනවලහ ෙ යහත් ශ්රේ.  
 

 (ඉ) 2016.02.25 දනීති රා.ප.ච. අිං   03 1  හි 1  වැටුප් ඛණ්ඩා ය යටගත් මාසකව රු. 27 740 300

  6 380 7  445 33 090 මාසක වීප්ප් පරිමාණය අනුව  උපාධියාරින් 14 වන වීප්ප් පියවර වන 
  රු.  32,200/-   මාස  වීප්ප් පියවශ්රරහි ෙ, ප්ප්ශ්රලොමායාරින් 7 වන වීප්ප් පියවර වන රු.29,540/-  මාස  
  වීප්ප් පියවශ්රරහි ෙ පිහිප්වනු  ලවන අතර, ශ්රනවීම්  රනු ලවන්ශ්රන් එම චක්රටශ්රල්ඛශ්රේ 7.1 ශ්රේෙය අනුවය. ඒ 

  අනුව, එම චක්රටශ්රල්ඛශ්රේ උපශ්රල්ඛණ අිං  II අනුව එ්ත එ්ත වර්ෂය යහශ්රත් ේතවා ඇති පරිද  වීප්ප් ශ්රනවනු  
  ලීශ්රේ.   
 

04. බඳවා ෙැනීගම් ක්රිමය :- 

 4.1 2014.10.23 දනීති ශ්රීශ ලිං ා ප්රාජාතාන්්රි්  සමාජවාද ජනරජශ්රේ අිං  1885/38 ෙරණ අති විශ්රශ-ෂ නීසට් 
 පත්රගශ්රේ පළ  රන ලෙ ශ්රීශ ලිං ා ගුරු ශ්රස-වා වවසථ්ා සිංරහශ්රේ 7.2.3.2 සහ 7.2.3.4 හි සඳහන් විධිවියාන අනුව 
 පාසල් පාෙ  ක්රටමය අනුව වඳවා නීමම් සදු රනු ලී ශ්රේ.  

 4.2 එ්ත එ්ත විෂය සඳහා ලීබුණු නියණ ත සුදුසු ම් සහිත විධිමත් අයදුම්පත් සිංඛාව එම විෂශ්රයහි පවතින 
 පුරප්පාඩු සිංඛාවහ වඩා අඩු  ව විහ තරන විභානයකින් ශ්රතොරව ඌව පළාත් රාජ ශ්රස-වා ශ්ර ොණ ෂන් සභාව 
 මන්න් පත්  රනු ලවන සම්ඛඛ පරී්තෂණ මණ්ඩලය්ත මන්න් සාමාන සම්ඛඛ පරී්තෂණය හ සහ  
 ප්රාාශ්රයෝන්  පරී්තෂණය හ අයදුම් රුවන් භාජනය  ර සුදුස්සන් ශ්රතෝරා නීමමහ  හතුය  රනු ලීශ්රේ.   

 4.3 එ්ත එ්ත විෂයහ ලීබී ඇති නියණ ත සුදුසු ම් සහිත අයදුම්පත් සිංඛාව පුරප්පාඩු සිංඛාවහ වඩා වීප් 
 වුවශ්රහොත් විභාන ශ්ර ොමසාරිස් ජනරාල් විසන් ශ්රහෝ ඌව පළාත් රාජ ශ්රස-වා ශ්ර ොණ ෂන් සභාව මන්න් පවත්වනු 
 ලවන  ලිඛිත තරන විභානය  ල වණුවල  වසලතා අනුපිබඳ ශ්රවල පෙනම්  රශ්රනන සම්ඛඛ පරී්තෂණය්ත හා 
 ප්රාාශ්රයෝන්  පරී්තෂණය්ත මන්න් නියණ ත ගුරු පුරප්පාඩු සම්පූර්ණ  රනු ලීශ්රේ.  

 4.4 සාමානය සම්ුඛඛ පරීේෂණය : 

  ශ්රීශ ලිං ා ගුරු ශ්රස-වා වවස්ථාව හා ඊහ අනුලවලව ප්රාසීය  රනු ලවන පුවත්පත් ෙීන්වීශ්රම්  සඳහන් සුදුසු ම් 
 සපුරා තිශ්රේෙීයි පරී්තෂා කිරීම සහ  ායි  හා මානස  ශ්රයෝනතාවය  පරී්තෂා කිරීම සදු  ශ්ර  ශ්රර්.  සම්ඛඛ 
 පරී්තෂණය සඳහා ල වණු ලවා ශ්රෙනු ශ්රනොලීශ්රේ.   

 4.5 ්රංාගයෝක ක පරීේෂණය : 

  ගුරු වෘත්තී ශ්රේදී වීෙනත් වන ඉශ්රනනුම් හා ඉනීන්වීම් ක්රිායාවලිය  පිබඳවඳ අයදුම් රු සය  වසලතාවය මීන  
  වී ශ්රල්.  ශ්රීශ ලිං ා ගුරු ශ්රස-වා වවස්ථා සිංරහශ්රේ සඳහන් නිර්ණාය  පෙනම් ශ්ර ොහ ශ්රනන ශ්රම් සඳහා ල වණු 

  ලවා ශ්රෙනු ලීශ්රේ.  කාලය -  විනාඩි 5 කට ගනොඅඩු කාලයේ ලබා ගදනු ලැගේ.  -  උපරිම ලකුණු 25 
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අනු 

අංකය 

්රංාගයෝක ක 

පරීේෂණගේ දී ලකුණු 

ලබා ගදනු ලබන 

නිර්ණායක 

නිර්ණායකයනහි අරුඛණ 
 

උපරිම 

ලකුණු 

්රංමාණය 

සමත් වීමට 

අවශය අවම 

ලකුණු ්රංමාණය 

01 අරඛණ හා ප්රාවිශ්ඨ වීම 
සාර්ථ ව පාඩශ්රමහි අරඛණ පීහීදලි කිරීම හා පාඩමහ 

ප්රාවිශ්ඨ වීශ්රම් හීකියාව ඇනයීම. 
05 02 

02 
ශ්රපෞරුෂය හා හඬ 
පාලනය 

ගුරුවරශ්රය ව ශ්රලස මනා ශ්රපෞරුෂයකින් තුයවීම හා 
ඉනීන්වීශ්රම් දී මනා ශ්රලස හඬ පාලනය කිරීශ්රම් ඇති 

හීකියාව ඇනයීම. 
05 02 

03 
සන්නිශ්රේෙනශ්රේ 
පීහීදලි වව 

ඉශ්රනනුම් /ඉනීන්වීම් ක්රිායාවලිශ්රේදී අොළ  රුණු දලොයි 
ශ්රලස සන්නිශ්රේෙනය කිරීශ්රම් හීකියාව ඇනයීම. 

05 02 

04  ාල  ළමනා රණය 
ලවා ශ්රෙනු ලවන  ාලසීමාව යළ අරඛණ ශ්ර ශ්රරහි ළඟා 
වීශ්රම්  වසලතාව ඇනයීම. 

05 02 

05 
ඉදරිපත් කිරීශ්රම් ශිල්ප 
ක්රටම භාවිතය 

අරඛණ ශ්ර ශ්රරහි ලඟා වීම සඳහා ඉදරිපත් කිරීශ්රම් ශිල්ප 
ක්රටම මනා ශ්රලස භාවිතා කිරීශ්රම් හීකියාව ඇනයීම. 

05 02 

 ුඛළු ලකුණු ්රංමාණය 25 10 

 ප්රාාශ්රයෝන්  පරී්තෂණය සමත්වීම සඳහා එ්ත එ්ත නිර්ණාය  සඳහා අවම වශශ්රයන් ල වණු 2 වීන්න් ලවා නත 
තුයය. 
 

 4.6 එශ්රමන්ම ශ්රමම නීසට් නිශ්රේෙනශ්රයන් ආවරණය ශ්රනොවන යම්  රුණ්ත ශ්රවශ්රතොත් එම අවස්ථා ගුරු ශ්රස-වා 
 වවස්ථා සිංරහශ්රේ සඳහන් විධිවියානවලහ  යහත්වනු ඇත.  

05. අයදුම් කළ යුතු ිගත්ගවල :- 
 

5.1 ශ්රමම නිශ්රේෙනශ්රේ අනහ ශ්රයොො ඇති ආෙර්ශ අයදුම්පත්රගය අනුව ඒ4 ප්රාමාණශ්රේ  ඩොසය  ශ්රෙපීත්තම 
ප්රාශ්රයෝජනයහ නනිණ න් අයදුම්පත්රගය ස ස්  ර නත තුයය.  අයදුම්පත්රගශ්රේ ඒ ඒ ය ර්ෂයන් ලවා දී ඇති උපශ්රෙස් 
අනුනමනය  රණ න් පීහීදලිව තම අත් අ වශ්රරන්ම සම්පූර්ණ  ළ තුයය.  අිං  01 සහ 07 ේතවා  ශ්ර ොහස් 
පළඛ පිප්වහෙ ඉතිරිය ශ්රෙවන පිප්වහෙ ඇයළත් වන ශ්රස- අයදුම්පත්රගය සී සය තුයය.  එශ්රමන්ම අයදුම්පත්රගය 
ස ස්  ර නීමශ්රම්දී එහි ය ර්ෂශ්රේ සඳහන් නම සිංහල අයදුම්පත්රගවල සිංහල භාෂාවහ අමතරව ඉිංග්රීනස 
භාෂාශ්රවන්ෙ, ශ්රෙමළ අයදුම්පත්රගවල ශ්රෙමළ භාෂාවහ අමතරව ඉිංග්රීනස භාෂාශ්රවන්ෙ ශ්රයදීම අතාවශ ශ්රේ. 

5.3 සම්පූර්ණ  රන ලෙ අයදුම්පත්රග 2016.10.21 දන ශ්රහෝ  ඊහ ප් රථම ලීශ්රවන ශ්රස- “ ශ්රල් ම්, ඌව පළාත් සභා 
රාජ ශ්රස-වා ශ්ර ොණ ෂන් සභාව,  අිං  14/4, පීලිශ්රපොතනම පාර, පිිංඅරාව, වදුල්ල” යන ලිපිනයහ ලියාපදිංචි 
තීපෑශ්රලන් පමණ්ත එවිය තුයය. අයදුම්පත් ලෙ වව ෙන්වනු ශ්රනොලීශ්රේ.  අයදුම්පත් වහාලන ලිතුම්  වරශ්රේ 
වම්පස ඉහල ශ්ර ළවශ්රර් “ඌව පළාත් සභා පාසල්වල  ගුරු පුරප්පාඩු පිරවීම සඳහා උපාධියාරින්ශ්රනන් සහ 
ෙෑවුරුදු ඉිංග්රීනස ප්ප්ශ්රලෝමායාරීන්ශ්රනන් අයදුම්පත්  ීඳවීම  - 2016”  යනුශ්රවන් පීහීදලිව  සහහන්  ළ 
තුයය.  

 

5.4 අයදුම්පත සමන උපාධිශ්රේ / ප්ප්ශ්රලෝමාශ්රේ වලිංගු දනය නිශ්චිතව සඳහන් වන සහති ශ්රේ ඡායා පිහපත්ත 
සහති   ර අඛණා එවීම අනිවාර්ය ශ්රේ.  

 

 5.5 අයදුම් රුශ්රව වහ එ්ත විෂය්ත සඳහා පමණ්ත ඉල්ලුම්  ළ හීකි අතර, අයදුම් රනු ලවන විෂය පසුව 
 ශ්රවනස් කිරීමහ ඉඩශ්රෙනු ශ්රනොලීශ්රේ. ඒ පිබඳවඳව ඉදරිපත්  රනු ලවන අභියාචනා පිබඳවඳව සළ ා වලනු 
 ශ්රනොලීශ්රේ.  උපශ්රල්ඛණ අිං  01 අනුව අයදුම් රනු ලවන විෂය හා විෂය ශ්ර්තත අිං ය  සඳහන්  ළ තුයය. 

 5.6 එ්ත අශ්රප්්තෂ ශ්රය වහ ඉදරිපත්  ළ හී්තශ්ර්ත එ්ත අයදුම්පත්ත පමණිවල. අයදුම්පශ්රතහි තම මනාපශ්රේ 
 අනුපිබඳශ්රවල අනුව උපශ්රල්ඛණ අිං  02 හි සඳහන් ගුරු පුරප්පාඩු අතරින් ඉල්ලුම්  රන විෂයහ අොළව 
 පුරප්පාඩු පවතින පාසල් 03 ්ත පීහීදලිව සඳහන්  ළ තුයය. ඉල්ලුම්  රන පාසල් හා එහි අනුපිබඳශ්රවල පසුව 
 ශ්රවනස්  රනු ශ්රනොලීශ්රේ.  ශ්රස-වා අවශතාවය මත ඉල්ලුම්  රන ලෙ පාසීල හ හීර ශ්රවනත් පාසීල හ 
 පත් ළ හීකි අතර, පාසල් නම් කිරීම ඌව පළාත් අයාපන අමාතාිංශශ්රේ ශ්රල් ම් විසන් සදු රනු ලීශ්රේ. 

5.7 නියණ ත ආෙර්ශ අයදුම්පත්රගයහ අනුලවල ශ්රනොවන, විභාන හා පරිපාලන නාස්ය ශ්රනවා ශ්රනොමීති අයදුම්පත්, ප්රාමාෙ 
වී ලීශ්රවන අයදුම්පත්, අසම්පූර්ණ ශ්රලස ශ්රතොරයරු සඳහන්  ර ඇති අයදුම්පත්  සහ නියණ ත සුදුසු ම් 
ශ්රනොමීති අයදුම්පත් කිසදු ෙීනුම් දීමකින් ශ්රතොරව ප්රාති්තශ්රෂ-ප  රනු ලීශ්රේ. ඉදරිපත්  රනු ලවන අයදුම්පත්රගය 
පුවත් පත් නිශ්රේෙනශ්රේ ෙී්තශ්රවන ආ ෘති පත්රගයහ අනුලවලවම ඉදරිපත් කිරීම අශ්රප්්තෂ යන්ශ්ර  වනීමමකි.     
අයදුම්පත්රග තීපෑශ්රල්ද නීතිවීම හා ප්රාමාෙ වීම පිබඳවඳව ශ්ර ශ්රරන කිසදු පීණ ණිවලල්ල්ත සළ ා වලනු ශ්රනොලීශ්රේ.  
ඉදරිපත්  රන අයදුම්පත්රගශ්රේ ඡායා පිහපත්ත ළඟ තවා නීමම ප්රාශ්රයෝජනවත් වනු ඇත. 

5.8 ෙීනහ පළාත් සභා රාජ ශ්රස-වශ්රේ / රාජ ශ්රස-වශ්රේ / අර්ය රාජ  ශ්රස-වශ්රේ නිතු්තත ශ්රස-ව යින් / නිලයාරින් 
විසන්  අයදුම්පත්රගශ්රේ 12 හි විස්තර තම ශ්රෙපාර්තශ්රම්න්ය ප්රායාමන් මන්න් සනාථ  ර අයදුම්පත් ඉදරිපත් කිරීම 
අනිවාර්ය ශ්රේ. 
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 5.9 අත්සන සහතික කිරීම :- 
 

 අයදුම්පත්රගශ්රේ අයදුම් රුශ්ර  අත්සන සහති   ර තිබිය තුයය.  රජශ්රේ/පළාත් රාජ ශ්රස-වශ්රේ / අර්ය රාජ 
 ශ්රස-වශ්රේ නිතු්තත අයදුම් රුවන් තම අත්සන ආයතන ප්රායානියා ශ්රහෝ හු  විසන් වලය පවරන ලෙ 
 නිලයාරිශ්රය ව ලවාෙ, එශ්රස- ශ්රනොවන අයදුම් රුශ්රව ව  තම අත්සන රජශ්රේ විොලය  විදුහල්පතිවරශ්රය ව / 
 ශ්ර ොට්ඨාශශ්රේ රාම නිලයාරිවරශ්රය ව /සාමොන විනිශ්චය ාරවරශ්රය ව / දවුරුම්  ශ්ර ොමසාරිස්වරශ්රය ව /ප්රාසීය 
 ශ්රනොතාරිස්වරශ්රය ව / ්රි්විය හඛොශ්රේ අධි ාරි වලයලත් නිලයාරිශ්රය ව  / ශ්රපොලිස් ශ්රස-වශ්රේ නීසට්  ළ 
 තනයර්ත ෙරණ නිලයාරිශ්රය ව / රජශ්රේ ශ්රහෝ පළාත් රාජ ශ්රස-වශ්රේ ස්ථීර තනයර්ත ෙරණ රු. 240,360/- ්ත 
 ශ්රහෝ ඊහ වීප් වාර්ෂි  වීප්ප්ත ලවන ස්ථීර මාණ්ඩලි  ශ්රේ-ණිවලශ්රේ නිලයාරිශ්රය ව විසන් සහති   රනු 
 ලීව තිබිය තුයය. 

06. විභාන පටිපාටිය සහ තරෙ විභාෙගේ විෂය නිර්ගේශය :- 

 6.1 අයදුම්පත් භාර නන්නා අවසාන දනහ  ශ්රමම නි ශ්රේෙන ශ්රේ සඳහන් සයළුම සුදුසු ම් සම්පූර්ණ  ර ඇති අය 
 පමණ්ත ඉල්ලුම්  ර ඇතීයි යන පූර්ව නිනමනය මත නියණ ත පරිද  ඉල්ලුම්පත් ඉදරිපත්  ර ඇති 
 අයදුම් රුවන් හහ සහති  පරී්තෂා කිරීමකින්  ශ්රතොරව තරන විභානයහ  ශ්රපම සටීමහ ප්රාශ්රේශ පත්රග නි වත්  රනු 
 ඇත.  විභානය පීවීත්ශ්රවන දනහ අවම වශශ්රයන් දන පහ හවත් ශ්රපර තම ප්රාශ්රේශ පත්රගය ශ්රනොලෙ 
 අශ්රප්්තෂ ශ්රය්ත ශ්රේ නම් ෙීන්වීශ්රම් සඳහන් පරිද ඒ පිබඳවඳව ශ්රමම ශ්ර ොණ ෂන් සභාශ්රවන්  / විභාන ශ්ර ොමසාරිස් 
 ජනරාල්ශ්රනන් විමසය තුයය.  එශ්රස- විමසීශ්රම්ද අයදුම් රු තමා ඉල්ලුම්  රන ලෙ විභානශ්රේ නම, 
 අයදුම් රුශ්ර  නම ජාති  හීඳුනුම්පත් අිං ය හා ලිපිනය නිවීරදව සඳහන්  ළ තුයය.  තමා ළඟ තවා 
 නත් අයදුම්පත්රගශ්රේ ඡායා පිහපත, විභාන නාස්ය ශ්රන ව ලදුපශ්රතහි පිහපත හා අයදුම්පත්රගය තීපීල් කිරීශ්රම්ද 
 ලියාපදිංචි  ළ  වවිතාන්සශ්රේ පිහපත ෙ ළඟ තවා නීමම ප්රාශ්රයෝජනවත් වනු ඇත.   

  
 6.2 තරන විභානය වදුල්ල සහ ශ්රමොණරානල නනරවලදී පීවීත්ශ්රවනු ඇත.  ප්රාමාණවත් අයදුම් රුවන් සිංඛාව්ත 

 ශ්රනොමීති වුවශ්රහොත් වදුල්ල නනරශ්රේද පමණ්ත විභානය පීවීත්ශ්රවනු ඇත.  
 

 6.3 නියණ ත විභාන ශාලාශ්රේ දී විභානයහ ශ්රපම සටිය තුයය.  විභානය පීවීත්වීම සම්වන්යශ්රයන් විභාන 
 ශ්ර ොමසාරිස් ජනරාල් / ඌව පළාත් රාජ ශ්රස-වා ශ්ර ොණ ෂන් සභාව විසන් පනවනු ලවන මතිරීතිවලහ විභාන 
 අශ්රප්්තෂ යින් යහත් ශ්රේ.  එම මතිරීති උල්ලිංඝනය  ළශ්රහොත් විභාන ශ්ර ොමසාරිස් ජනරාල් / ඌව පළාත් 
 රාජ ශ්රස-වා ශ්ර ොණ ෂන් සභාව විසන් පනවනු ලවන ෙඩුවම හ යහත් වීමහ හු හ ශ්රහෝ ඇයහ සදුවනු ඇත. 

 

 6.4 විභාන දනශ්රේද අශ්රප්්තෂ යාශ්ර  අනනතාවය සනාථ කිරීම සඳහා පුීනලයින් ලියාපදිංචි කිරීශ්රම් 
 ශ්රෙපාර්තශ්රම්න්යශ්රවන් නි වත්  ළ වලිංගු ජාති  හීඳුනුම්පත ශ්රහෝ වලිංගු විශ්රීශ නමන් වලපත්රගය විභාන 
 ශාලාධිපති ශ්රවත ඉදරිපත්  ළ තුයය.  ශ්රමම ලියවිලි හීර ශ්රවනත් කිසදු ලියවිල්ල්ත පිබඳනනු ශ්රනොලීශ්රේ. 

 

 6.5 තරන විභානයහ සටීමහ ප්රාශ්රේශ පත්රගය්ත නි වත් කිරිම අයදුම් රු අොළ තනයර සඳහා සුදුසු ම් සපුරා ඇති 
 වවහ පිබඳනීමම්ත ශ්රලස සළ නු ශ්රනොලීශ්රේ.  සම්ඛඛ පරී්තෂණ අවස්ථා ශ්රේද අවශ සුදුසු ම් සපුරා  ශ්රනොමීති 
 වව අනාවරණය වුව ශ්රහොත් එම අයදුම් රු පත්වීම් ලවා දීම සඳහා නුසුදුශ්රස් ස ව  ශ්රලස සළ නු ලී ශ්රේ. 

   
 6.6 ශ්රමම  තරන විභානය තරන විභානය සිංහල, ශ්රෙමළ හා ඉිංග්රීනස මායශ්රයන් පවත්වනු ලීශ්රේ. අ ශ්රප්තෂ  ශ්රය ව  

 ඛළු විභානය සඳහාම ශ්රපම සටිය තුත්ශ්රත් එ්ත භාෂා මායයකිනි.  අයදුම්පත් ඉදරිපත්  කිරීශ්රමන් පසු භාෂා 
 මාය ය ශ්රවනස් කිරීමහ ඉඩ ශ්රෙනු ශ්රනොලී ශ්රේ.  

  

 6.7 තරන විභානය  වු වරණ හා ශ්ර ටි පිබඳයරුවලින් සමන්විත පහත ප්රාශ්න පත්රග 02 කින් තු්තත ශ්රේ.  සෑම  
 අශ්රප්්තෂ ශ්රය වම ප්රාශ්න  පත්රග ශ්රෙ  (02 ) සඳහාම ශ්රපම සටිය තුයය. 

 
 අභිගයෝෙයතාව -  කාලය පැය 01  -  ලකුණු 100 

   අශ්රප්්තෂ යා සය ගුරු වෘත්තිය සඳහා වන  වසලතා, තර් ානුලවල බුීධිය පිබඳවඳ ෙීනුම මීන වීලීම 
  අරඛණු ශ්ර ොහ ශ්රනන ශ්රමම  ප්රාශ්න පත්රගය ස සනු ලීශ්රේ.   ශ්රමම ප්රාශ්න පත්රගය වු වරණ හා ශ්ර ටි  
  පිබඳයරු  මාදලිශ්රේ ප්රාශ්න 50කින් සමන්විතය.  එම ප්රාශ්න සයල්ලහම ශ්ර ටි පිබඳයරු සීපයිය තුයය. 

 සාමානය දැනීම  - කාලය පැය 01  -  ලකුණු 100 

   ගුරු ්තශ්රෂ-ත්රගයහ අොළව එම ්තශ්රෂ-ත්රගය පිබඳවඳව ඇති සාමාන ෙීනුම හා /ශ්රහෝ ශ්රීය ය වශශ්රයන්  
   සදු වී ඇති සදුවන අයාපන ප්රාවණතා පිබඳවඳ සාමාන ෙීනුම හා අයාපන නවී රණය පිබඳවඳව  
   සාමාන ෙීනුම පරී්තෂා ශ්ර ශ්රරන වු වරණ හා ශ්ර ටි පිබඳයරු මාදලිශ්රේ ප්රාශ්නවලින් සමන්විත ශ්රේ.  
   එම ප්රාශ්න සයල්ලහම පිබඳයරු සීපයිය තුයය. 
 

 තරන විභානය සමත් වීම සඳහා  එ්ත එ්ත ප්රාශ්න පත්රගය සඳහා අවම වශශ්රයන් ල වණු 40 ්ත ශ්රහෝ ඊහ ඉහල 
 ල වණු ලවා නත තුයය.  
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 6.8 ඌව පළාත් සභා පාසල්වල 6-11 ශ්රේ-ණිවල සඳහා විොව, නණිවලතය හා ඉිංග්රීනස යන විෂයන්වල පවතින සිංහල, 
 ශ්රෙමළ හා ඉිංග්රීනස මාය ගුරු පුරප්පාඩු සඳහා වඳවා නීමමහ 2016.03.04 දන පල රන ලෙ පුවත්පත් 
 නිශ්රේෙනය අනුව 2016.05.15 වන දන පවත්වන ලෙ විවෘත තරන විභානයහ ශ්රපම සහ සමත්ව එහි ප්රාතිපල මත 
 සම්ඛඛ පරී්තෂණහ  ීඳවන ලෙ නඛත් අොළ උපාධිය / ප්ප්ශ්රලෝමාව සම්පූර්ණ   රන ලෙ දනය එම 
 නිශ්රේෙනයහ අනුලවල ශ්රනොවීම නිසා වඳවා නත්  ණ්ඩායමහ ඇයළත් ශ්රනොවු අය ශ්රමම  නිශ්රේෙනය  ප්රා ාරව 
 අයදුම්පත් ඉදරිපත්  ර ඇත්නම් හවුන් විභානය  සමත් ශ්රස- සළ ා ඉහත ශ්රේෙශ්රේ විස්තර  ර ඇති 
 විභානශ්රයන් නිෙහස්  රනු ලීශ්රේ. 

07. විභාෙ හා පරිපාලන ොසථතු : 
 

විභාන නාස්ය හා පරිපාලන වියෙම් රු.600/- කි.  ශ්රමම ඛෙල ඌව පළාශ්රත් ප්රායාන ශ්රල් ම්ශ්ර  ආොයම් ය ර්ෂ 
20.03.02.13 හ වීර වන පරිද  ඌව පළාත යළ පිහිහා ඇති ඕනෑම ප්රාාශ්රීය ය ශ්රල් ම්  ාර්යාලය හ පමණ්ත ඛෙලින් 
ශ්රනවා ඒ සඳහා නි වත්  රන  වවිතාන්සය අයදුම්පත්රගයහ අලවා එවිය තුයය. ලදුපශ්රත් ඛල්පිහපත අයදුම්පත්රගශ්රය අොළ 
ස්ථානශ්රේ ශ්රනොනීලශ්රවන ශ්රස- අලවා එවීම අනිවාර්ය වන අතර, ඉදරි ප්රාශ්රයෝජනය සඳහා එහි ඡායා පිහපත්ත ළඟ තවා 
නීමම වීෙනත් ශ්රේ.  ඌව පළාශ්රත් ප්රාාශ්රීය ය  ශ්රල් ම්  ාර්යාලය හ ඛෙල් ශ්රනවා ලවානත් ලදුපත් හීර ශ්රවනත් 

ආයතනවලහ ඛෙල් ශ්රනවා ලවා නත් ලදුපත් ශ්රහෝ ඛෙල් ඇණවුම් ශ්රහෝ ඛීෙර ශ්රහෝ භාරනනු ශ්රනොලවන අතර, එම 
අයදුම්පත් ප්රාති්තශ්රෂ-ප  රනු ලීශ්රේ.    වමන ශ්රහ-යව්ත නිසා ශ්රහෝ ශ්රමම විභාන නාස්ය ආපසු ශ්රනවනු ශ්රනොලීශ්රේ.  
 

08. සාවදය ගතොරතුරු සැපයිම :- 
 

ශ්රමම විභානයහ ඉදරිපත්වීම සඳහා කිසයම් අශ්රප්්තෂ ශ්රය වහ සුදුසු ම් ශ්රනොමීති වව අනාවරණය වුවශ්රහොත් විභානයහ 
ශ්රපර ශ්රහෝ විභානය පීවීත්ශ්රවන අතරයර ශ්රහෝ විභානශ්රයන් පසුව ශ්රහෝ ඕනෑම අවස්ථාව ද හු  ශ්ර  /ඇයශ්ර  
අශ්රප්්තෂ ත්වය අවලිංගු කිරීමහ  ඉඩ ඇත.  ශ්රස-වයහ වඳවා නත් පසුව වුවෙ අශ්රප්්තෂ ශ්රය ව ඉදරිපත්  ළ යම් 
ශ්රතොරයර්ත සාවෙ වව ශ්රහෝ  ෙීන ෙීනම සාවෙ ශ්රතොරයරු ඉදරිපත්  ර ඇති වව ශ්රහෝ නිරවෙ ශ්රතොරයරු ඕනෑ ණ න් 
යහපත්  ර ඇති වව ශ්රහෝ අනාවරණය වුවශ්රහොත් හු /ඇය ශ්රස-වශ්රයන් පහ කිරීමහ ඉඩ ඇත. 
 

09.  ශ්රමම තනයරු සඳහා වඳවා නීමම් සදුකිරිම /ශ්රනොකිරීම ශ්රහෝ පුරප්පාඩු සිංඛාශ්රවන් ශ්ර ොහස්ත සම්පූර්ණ කිරීම ශ්රහෝ 
පුරප්පාඩු සිංඛාව පිබඳවඳව ශ්රහෝ ශ්රම් සම්වන්යශ්රයන් වන  වමන ශ්රහෝ  රුණ්ත පිබඳවඳව අවසාන තීරණය ඌව පළාත් 
සභා රාජ ශ්රස-වා ශ්ර ොණ ෂන් සභාව සයය.  එශ්රමන්ම ශ්රමම නිශ්රේෙනශ්රේ විධි වියාන සලසා ශ්රනොමීති කිසයම්  රුණ්ත 
ශ්රවශ්රතොත් ඒ නීන පීහීදලි කිරීම් / තීරණය කිරීම ඌව පළාත් ආණ්ඩු ාරවරයා ශ්ර  උප ශ්රෙස් මත ඌව පළාත් සභා 
රාජ ශ්රස-වා ශ්ර ොණ ෂන් සභාව මන්න් සදු රනු ඇත. 

 
 
                   (ආර්.එම්.ටී.බී.හාතියල්ශ්රෙණිවලය) 
            ශ්රල් ම් 
        ඌව පළාත් සභා රාජ ශ්රස-වා ශ්ර ොණ ෂන් සභාව. 
2016.09.28  වන දන.  
ඌව පළාත් සභා රාජ ශ්රස-වා ශ්ර ොණ ෂන් සභාව. 
වදුල්ල. 
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ආදර්ශ අයදුම්පත්ර ය 

ඌව පළාත් සභා පාසල්වල  පවතින  ගුරු පුරප්පාඩු සම්පූර්ණ කිරීම සඳහා උපාධිධාරින  ගෙන සහ ඉංග්රීතස 

ඩිප්ගලෝමාධාරීනගෙන අයදුම්පත් කැඳවීම  - 2016 
Calling Application from the Graduates and English Diploma Holders To Fill the Existing Teacher Vacancies in 

Uva Provincial Council Schools - 2016   

 
 
                      ාර්යාලීය ප්රාශ්රයෝජනය පිණිවලසයි 
01.  ස්ථීර පදිංචි දස්්රි්්ත ය :                              :   
    

       (හව අයත්වන දස්්රි්්ත ය “වදුල්ල” ෙ “ශ්රමොණරානල” ෙ යන්න පීහීදලිව සඳහන්  රන්න). 

 
02.  2.1  විභානයහ ශ්රපම සටින නනරය  : : 
                (වදුල්ල - 1, ශ්රමොණරානල - 2 )                 

   
      2.2   විභානයහ ශ්රපම සටින භාෂා මායය  :                                    සිංහල -2,    ශ්රෙමළ  -  3,  ඉිංග්රීනස - 4 
 
 
      2.3  ඉල්ලුම්  රනු ලවන විෂය   :                  
 

                (උපශ්රල්ඛන අිං  01 අනුව හව අයදුම් රන විෂය හා විෂය ශ්ර්තත අිං ය සඳහන්  රන්න) 
   
      2.4  ඉල්ලුම්  රන පාසල : :  
 

 

 (උපශ්රල්ඛණ 02 හි සඳහන් අතුරින් හව අයදුම් රන විෂයහ අොළව පුරප්පාඩු පවතින පාසල් 03 හා පාසලහ අොළ අනුක්රටණ   අිං ය 
 මනාපශ්රේ අනුපිබඳශ්රවලින් සඳහන්  ළ තුයය.  ශ්රමම අනුපිබඳශ්රවල කිසදු අතුරකින් ශ්රවනස්  රනු  ශ්රනොලශ්රේ.) 
 

03. 3.1 සම්පූර්ණ නම  :............................................................................................................................ 
  (ඉිංග්රීනස  ීපිහල් අ වශ්රරන්) 
      
 3.2 අනහ ශ්රයශ්රෙන නම ඛලින්ෙ අශ්රන වත් නම්වල ඛල වරු පසුවෙ ශ්රයොෙ නම :Mr/Mrs/Miss .................................. 
  ....................................................................................................................................................................... 
  ((ඉිංග්රීනස  ීපිහල් අ වශ්රරන්) උො :- HERATH A.M.N. 
 

 3.3 සම්පූර්ණ නම :............................................................................................................................ 
  (සිංහශ්රලන් / ශ්රෙමශ්රළන්)  
 

04. 4.1 ස්ථීර ලිපිනය :............................................................................................................................ 
  (ඉිංග්රීනස  ීපිහල් අ වශ්රරන්) 

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

    

4.2 ස්ථීර ලිපිනය :............................................................................................................................ 
  (සිංහශ්රලන් / ශ්රෙමශ්රළන්) 
 4.3 දුර ථන අිං ය :............................................................................ 
 
05. ජාති  හීඳුනුම්පත් අිං ය : 
      
06. 6.1 උපන් දනය : අවුරුීෙ                                   මාසය                   දනය 

          6.2     2016.10.21  දනහ වයස : අවුරුදු                    මාස     දන  

 6.3 ස්ත්රීහ/පුරුෂ භාවය : ස්ත්රීහ - 1 / පුරුෂ - 0  

 6.4 විවාහ  / අවිවාහ  භාවය : විවාහ  - 1 / අවිවාහ  - 2  
   

07. 2016.10.21 දනහ ඌව පළා  ශ්රත් ස්ථීර පදිංචි  ාල සීමාව : අවුරුදු                   මාස     දන   
      
 

නනරය නනර අිං ය 
  

විෂය විෂය ශ්ර්තත අිං ය 
  

අනු. 
අිං ය 

දස්්රි්්ත ය   ලාපය පුරප්පාඩු පාසල 
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08. අයාපන සුදුසු ම් :- 

8.1 අ.ශ්රපො.ස. (සා/ශ්රපළ) විභානය:        8.2 අ.ශ්රපො.ස. (උ/ශ්රපළ) විභානය : 
 

 වර්ෂය  :...................... විභාන අිං ය :...................... 

විෂයය සාමාර්ථය  විෂයය සාමාර්ථය 

1   5   
2   6   

3   7   

4   8   

 
8.3 ලවාශ්රනන ඇති උපාධිය/ඉිංග්රීනස ප්ප්ශ්රලෝමාව පිබඳවඳ විස්තර : 

උපාධිය  / 
ප්ප්ශ්රලෝමාව 

ලවානත් 
ආයතනය 

වලිංගු 
දනය 

හොරා ඇති විෂයයන් උපාධිය/ප්ප ්ශ්රලෝමාව 
ලවා ඇති මාය 

 
 
 

 
 

   

   

  (උපාධිශ්රේ/ප්ශ්රප් ලෝමා සහති ශ්රේ සහති   ළ පිහපත්ත අයදුම්පත්රගයහ අඛණා එවිය තුයය) 
 

09. ශ්රනවා ඇති විභාන නාස්යව : රු. :......................................................... 
 විභාන නාස්ය  ශ්රනවු ලදුපත් අිං ය :................................ 

 ලදුපත ලවානත් ප්රාාශ්රීය ය ශ්රල් ම්  ාර්යාලය :......................................................... 

 
 

 
10. අයදුම් රුශ්ර  සහති ය : 
 ................................................................වන මා විසන් ශ්රමම අයදුම්පශ්රත් සඳහන්  ර ඇති ශ්රතොරයරු මා ශ්ර  ෙීමශ්රම් 
හා විශ්වාසශ්රේ හීටියහ සත හා නිවීරද වව සහති   රණ .  මා විසන් සපයා ඇති ශ්රතොරයරු සාවෙ යීයි ශ්රසොයා නනු 
ලීබුවශ්රහොත් මා විසන් ඉල්ලුම් ර ඇති ඉහත තනයරහ පත් කිරිම සඳහා  ව මාශ්ර  හිණ  ම ශ්රනොසල ා හරිනු ලීබීමහ ෙ මහ 
විරුීයව විනයානුලවලව  හතුය  රනු ලීබීමහෙ හීකි වව  ෙනිණ .  තවෙ, තරන විභානය පීවීත්වීම සම්වන්යශ්රයන්  විභාන 
ශ්ර ොමසාරිස් ජනරාල් / ඌව පළාත් රාජ ශ්රස-වා ශ්ර ොණ ෂන් සභාව විසන් පනවනු ලවන මතිරීතිවලහ සහ  ප්රාතිපල නි වත් කිරීම 
සම්වන්යශ්රයන් නනු ලවන තීරණවලහ  මම යහත් වන වව ෙ ප්රා ාශ  රණ .   
 
 දනය :.............................................    ................................................................ 
                       අයදුම් රුශ්ර  අත්සන 
11.  අයදුම්කරුගේ අත්සන සහතික කිරීම : 

  ශ්රමම අයදුම්පත ඉදරිපත්  රන ........................................................................................................ 
ලිපිනශ්රේ පදිංචි  ........................................................................................... මයා /ණ ය / ශ්රමනවිය මා ශ්රපෞීනලි ව හඳුනන 
වවත්,  හු  /ඇය ........................................ දන මා ඉදරිපිහදී හු ශ්ර  /ඇයශ්ර  අත්සන තීබූ වවත් සහති   රණ . 
 
දනය :.........................................                        ..................................................................... 
                          අත්සන සහති   රන නිලයාරියාශ්ර  අත්සන 
                                (නිල ඛද්රාාව තවන්න) 
සහති   රන අයශ්ර  සම්පූර්ණ නම :..................................................................... 
තනයර        :.................................................................... 
ලිපිනය       :.................................................................... 
        .................................................................... 
 
12. අයදුම් රු / අයදුම් ාරිය රජශ්රේ ශ්රසව ශ්රය ව නම් ශ්රෙපාර්තශ්රම්න්ය ප්රායානියාශ්ර  සහති ය : 

  ශ්රමම අයදුම් රු/අයදුම් ාරිය වන  .................................................................................... මයා/ණ ය/ශ්රමනවිය ශ්රමම  
අමාතාිංශශ්රේ /ශ්රෙපාර්තශ්රම්න්යශ්රේ / ආයනශ්රේ ....................................................... තනයශ්රර් ස්ථීර / අනියම් / තාව ාලි  
පෙනම මත ශ්රස-වය  රන වවෙ,  ශ්රමම තනයර  සඳහා හු /ඇය ශ්රතෝරා නනු ලීබුවශ්රහොත් හු /ඇය ෙීනහ ෙරණ තනය රින් නිෙහස් 
 ළ හීකි /ශ්රනොහීකි වවෙ ෙන්වණ . 
දනය  :.....................................     ........................................................................ 

                            ශ්රෙපාර්තශ්රම්න්ය ප්රායානියාශ්ර  අත්සන 
                                                 (නිල ඛද්රාාව තවන්න) 
ශ්රෙපාර්තශ්රම්න්ය ප්රායානියාශ්ර  සම්පූර්ණ නම:................................................................ 
තනයර     :.................................................................. 
ලිපිනය     :................................................................. 
     .................................................................. 

 වර්ෂය  :.......... විභාන අිං ය :................. 

විෂයය සාමාර්ථය 

1   
2   
3   
4   

ඛෙල් ශ්රන ව ලදුපත ශ්රමම ශ්ර ොප්ව යල ශ්රනොනීලශ්රවන ශ්රස- අලවන්න 
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