මගේ අංකය: PPSC/EX/2/2/21/2021
ලයඹ පෂළත් වභළ රළජය ගවලළ ගක ිෂ්  වභළල,
බී ග රටුල, පෂළත් වභළ කළර්යළ වංකීර්ණය,
කුරුණග.
2021.04.20
පරධාළ ගකක්(වලයඹ ,
ලයඹ පෂළගත් සියළුම අමළත්යළං ගකක්(ලරු් ,
ග පළර්ත්ග්(් තු පරධාළීන්  ශළ යයත් පරධාළීන්  ගලත්,

කුවත්ළ ප ම මත් ලයඹ පෂළත් වභළ රළජය කෂම ළකරණ ගවලළ නිධාළරී ගවලගේ
අධි ගරණියටය උවවහ කිරීම වඳශළ ල ත්රඟ විභළගය - 2019 ව2020
01.

ලයඹ පෂළත් වභළ රළජය ගවලගේ පත්වී්( පළ ය කර ගප දු ගක ් ගේසි ල ,
2015.01.16 ලෆනි දි ලයඹ ගරු යණ්ඩුකළරතුමළ විසි්  අනුමත් කර  , ලයඹ පෂළත් වභළ
රළජය කෂම ළකරණ ගවලළ නිධාළරී ගවලළ ලයලවහාළ වංගරශගය්  ප ලළ ති නියමය්  ශළ
ගක ් ගේසි ල එම ලයලවහාළල කර ති ගශෝ ිෂ්  මතු ගකගර වංගෝධා ල
ය ත්ල ලයඹ පෂළත් වභළ රළජය කෂම ළකරණ ගවලළ නිධාළරී ගවලගේ අධිප් තිගේ
පුරප්පළඩු ලලි්  50% ක ග ලෆඩි පරමළණය්  කුවත්ළ ප ම මත් උවවහ කිරීම මගි් 
ව්(පර්ණ කරනු ෆගේ.

02.

2016.02.25 දි ෆති ශළ අංක 03/2016 රළජය පිපපළ චකග
ර කඛගයහි MN 7-2016 ලෆටුප්
ඛණ්ඩය ගමම ත් තුර හිිෂල අත්ර, එය අ ළ මළසික ලෆටුප් පිපමළණය 41,580/11X755, 10 X1080 - 68,425/- ්  ගේ.

03.

ගෆයීග්( ක්රමගේ ය
පුරප්පළඩු ලලි්  50% ක ප්රමළණයක අ ළෂ පත්කිරී්( කුවත්ළ ප ම මත් සිදු කරනු බයි.
ග්( වඳශළ ලයඹ පෂළත් වභළ රළජය ගවලළ ගක ිෂ්  වභළල ගලනුගල්  විභළග ගක මවළිපවහ
ජ රළක විසි්  පලත්ලනු බ අභිගයෝගයත්ළ පරී් ණයක ුහහුණ දී අලම ලගය් 
කුණු 40 ්  බළ වමත් විය යුතුයි. ලිඛිත් විභළගය වමත්ල අයඳු්(කරුල් ගේ කුණු රහිත්
්( ෆයිවහතුල විභළග ගක මවළිපවහ ජ රළක විසි් , ලයඹ පෂළත් වභළ රළජය ගවලළ ගක ිෂ් 
වභළල ගලත් බළ දීගම්  පසු ලයඹ පෂළත් රළජය ගවලළ ගක ිෂ්  වභළල විසි්  පත් කරනු
බ මණ්ඩය්  මගි්  ගජයහාත්ළල ශළ පෂපුරුේ ප ්( කරගග ග නු බ කුණු
ල එකතුගේ අනුපිළිගල අනුල ප්රුහඛත්ලය ීරරණය කරනු ෆගේ. එම මණ්ඩය මගි් 
කුණු බළදීම ගත්ෝරළ ගනු බ් ග්  උ් ත් වඳශ්  යකළරය ලිඛිත් පරී් ණගේදී අලම
කුණු 40 ්  බළගත් අයදු්(කරුල්  පමණියට. ලයඹ පෂළත් වභළ රළජය ගවලළ ගක ිෂ් 
වභළල විසි්  පත් කරනු බ ව්(ුහඛ පරී් ණ මණ්ඩය්  ඉදිිපගේ සුදුසුක්( පරී් ළ
කිරීග්( ව්(ුහඛ පිප් ණයක
එම අයදු්(කරුල්  ෆලත් ගපීන සිටිය යුතු ල අත්ර එම
ව්(ුහඛ පිප් ණගේදී කුණු බළග නු ග ෆගේ.

ුහළු කුණු
I. අභිගයෝගයත්ළල වශ සිේධි අධායය යවලිඛිත්
II. ගජයහාත්ලය
III. පෂපුරුේ

100(කළය පෆය 1 යි වි ළඩි 30 යි
60
40
200

1. අභිගයෝගයත්ළල ශළ සිේධි අධායය ය:- ලිඛිත් පරී් ණය ව කළය පෆය 1 ½ යි කුණු 100
ගමම පරී් ණය විභළග ගක මවළිපවහ ජ රළක විසි්  පලත්ලනු ත්. විභළගය පලත්ලනු
බ දි ය විභළග ගක මවළිපවහ ජ රළක විසි්  ෆනු්( ග නු ත්. අභිගයෝගයත්ළල වශ සිේධි
අධායය ය ගලනුගල්  ල ලිඛිත් පරී් ණගේ ප්රහ පත්රය ගක වහ ග කකි්  වම් විත් ගේ.
වඅ . පෂුහල

ගක ව වකුණු 40යි) :-

සියලුම පරහ කළර්යළ පිපපළ ය අ ළෂ ල අත්ර එහිදී වළමළ ය ෆීනම, ීරරණ ගෆීනග්(
ශෆකියළල, ත්ළර්කික විවඳීම ශළ කළර්යළ පිපපළ ය ව්(බ් ධා ගෆ ළු ඉදිිපපත් ගකගරනු
ත්. ප්රහ සියක ම පිළිතුරු වෆපයිය යුතුයි.
වය . ග ල ගක ව වකුණු 60යි)
අගප්් කය්  කළර්යළ පිපපළ ය ව්(බ් ධා සිේධි අධායය
පිළිතුරු වෆපයීම සිදුගේ. ගමහිදි ගේ ය්  ගශෝ ගේ කිහිපය් 
වකවහ කරනු ත්.

ගෆ ලුලක අ ළෂල
සුගර්  පරහ පත්රය

II. ගජයහාත්ලය:ගජයහාත්ලය වඳශළ කුණු ග නු බ් ග්  නිධාරගයකු රළජය කෂම ළකරණ ගවලළ
නිධාළරී ගවලගේ I ල ගරණියටගේ ලවර 05 ක වක්රිය ශළ වතුටු ළයක ගවලළ කළය්  ව්(පර්ණ
කිරීගම්  පසුල එෂගඹ වක්රිය ශළ වතුටු ළයක ගවලළ කළය්  ව්(පර්ණ කර ති එ්  ලවර්  වඳශළ
කුණු 06 බෆගි්  කුණු 60 ක උපිපමය්  ් ලළ පමණියට. ගමහිදි මළව 06 ක ලෆඩි ලර්යක අඩු
ගවලළ කළය්  වඳශළ කුණු 03 ්  ෆගබ අත්ර , ශය මළවයක අඩු කළය්  වඳශළ කුණු ග නු
ග ෆගේ. ලවර 15්  I ල ගරණියටය උවවහ වී්( බළ ති නිධාළරී්  වඳශළ වශ 2013.04.02 දි
ල ගවලළ ලයලවහාළල ක්රියළත්මක ල දි ල වි II ල ගරණියටය පත්වී ලවර 10ක ලෆඩිල ති
වම නිධාළිපගයකු ම II ල ගරණියටය පත්වී ලවර 10්  ව්(පර්ණ වීගම්  පසු II ල ගරණියටගේ සිටි
අමත්ර ලර්ය්  වඳශළ අමත්ර කුණු 03්  බළ ග නු ෆගේ.

III. පෂපුරුේ :ලයඹ පෂළත් වභළ රළජය කෂම ළකරණ ගවලළ නිධාළරී ගවලගේ I ල

ගරණියටගේ අක්් ණ
නිෂධාළිපගයකු ගව වතුටු ළයක එ්  ලවර්  වඳශළ කුණු 02 බෆගි්  කුණු 40ක උපිපමය්  ් ලළ
පෂපුරුේ වඳශළ කුණු බළග නු ෆගේ.

ව ශ :-ලයඹ පෂළත් වභළ රළජය ගවලළ ගක ිෂ්  වභළල විසි්  අනුමත් කරනු බ පරී් ණ
මණ්ඩය්  විසි්  ගජයහාත්ලය ශළ පෂපුරුේ වඳශළ කුණු බළ දීම සිදු කරනු ෆගේ.
අයදු්(කරුල්  ගජයහාත්ලය වශ පෂපුරුේ ව්(බ් ධාල
තුෂත් කර
කුණු එම
නිධාළරී් ගේ ගපෞේගලික ලිපිගග නුල ප ්( කරගග
ගයීමක ්  කරනු ත්.
ගමහිදී සිත්ළමත්ළ අවත්ය ගත් රතුරු තුෂත් කර  බල ගපීන ගියගශ ත් ලයඹ පෂළත් වභළ
රළජය ගවලළ ගක ිෂ්  වභළගේ උපග වහ ල ය ත්ල අයදු්(කරුල්  වශ එම අයදු්(පත්
වශතික කර ග පළර්ත්ග්(් තු ප්රධාළීන්  එගරහිල ක යුතු කරනු ෆගේ. ගපෞේගලික
ලිපිගග නුගල්  ව ළා ග ල සුදුසුක්( වඳශළ කුණු බළ ග නු ග ෆගේ.

04.

ග්( වඳශළ පලත්ලනු බ ලිඛිත් පරී් ණය 2021 ජූලි මව ගක ෂඹදි පලත්ලනු ෆගේ. ගමම
විභළගය කක ෆමීම ගශෝ අලංගු කිිපම ලයඹ පෂළත් වභළ රළජය ගවලළ ගක ිෂ්  වභළල
බය ත්.

05.

සුදුසුක්( :ලයඹ පෂළත් වභළ රළජය ගවලගේ නිෂධාළරී්  ලයඹ පෂළත් වභළ රළජය කෂම ළකරණ ගවලළ
නිධාළරී ගවලගේ අධි ගරණියටය කුවත්ළ ප ම මත් උවවහ කිරීම වඳශළ අයදු්( කිරීම ,
(i)

(ii)
(iii)

2021.05.10 දි
ලයඹ පෂළත් වභළ රළජය කෂම ළකරණ වශකළර ගවලගේ I ල
ගරණියටගේ අලම ලගය්  ලවර 05ක වකරය ශළ වතුටු ළයක ගවලළ කළය්  ව්(පර්ණ
කෂ නිධාළරීගයකු වීම.
එදි
රළජය ගවලළ ගක ිෂ්  වභළ චක්ර ගකඛ අංක 01/2020 හි වඳශ් 
විධිවිධාළ ය්  අනුකල වි යළනුක ඬුලම්  බළ ග මෆති වීම.
නියිෂත් දි
අ ළෂ කළර්ය් මත්ළ කඩඉ්( විභළගය ව්(පර්ණ කිරීම.

06. ඉකලු්( කිරීග්( කරමය :(අ

අයදු්(පත් ගමම නිගේ ය අුහණළ ති ය ර් අකෘතිය අනුක විය යුතු අත්ර, එය A4
පරමළණගේ කඩ ළසියක ග පෆත්ත්ම පරගයෝජ ය ගනිිෂ්  වකවහ කර අගප්් කයළ විසි් ම
ව්(පර්ණ ක යුතුය. අයඳු්(පගත් ශීර් අංක 01 සි 04 ගත්්  පෂුහ පිටුල , 05 සි 09
ගත්්  ග ල පිටුල , ඉතිිපය තු් ල පිටුල
ගව ගග වකවහ කෂ යුතුය. ඊ අ ළෂ
ගත් රතුරු ත්ම අත් අකුිප් ම පෆශෆදිලිල තුත් කෂ යුතුය. අයඳු්(පත්රගේ ශීර් අංක 09
අ ළෂල වඳශ්  කර පෂපුරුේ ව ළා කිරීම අ ළෂ ලිපිල වශතික කර  පි පත්
පෂපුරුේ වඳශ්  කර පිළිගල අයඳු්(පත්රය වමග අුහණළ එවිය යුතු අත්ර, පසු
අලවහාළලක ඉදිිපපත් කරනු බ ගකඛ කුණු බළ දිම වඳශළ වකළ බනු ග ෆගේ.
ලිපි මගි්  ව ළා ල ගවලළ කළය්  ගලනුගල්  පමණ්  කුණු බළ ග නු බ අත්ර
එම ගත් රතුරු අයඳු්(කරුගේ ගපෞේගලික ලිපි ගග නුල මඟි්  ව ළා විය යුතුය. ය ර්
අයඳු්(පත් අනුකු ග ල අයඳු්(පත් ශළ අව්(පර්ණ ගව ගත් රතුරු වඳශ්  කර ති
අයඳු්(පත් ෆනු්( දීමකි්  ගත් රල ප්රති් ගප ගකගර්. අ ළෂ අයඳු්(පගත් ඡළයළ පි පත්්  ෂඟ
ත්බළ ගෆනිම ප්රගයෝජ ලත් ලනු ත්.

(ය

ලිඛිත් පිප් ණය සිංශ, ග මෂ වශ ඉංගරසි ය
භළළ ලලි්  පලත්ලනු ෆගේ.
අගප්් කය්  ත්ම්  ගවලය බෆදුණු භළළ මළධායගය්  ගශෝ ගල ත් රළජය භළළලකි් 
විභළගය ගපීන සිටිය ශෆක. අයඳු්(පත් වකවහ කිරීම ශළ ව්(පර්ණ කිරීම කෂ යුත්ගත්
ත්ම්  ලිඛිත් පිප් ණය ගපීන සිටිම
අගප්් ළ කර
භළළ මළධායගය් මය.
ඉකලු්(කර භළළ මළධායය පසුල ගල වහ කිරීම ඉඩග නු ග ෆගේ. අයඳු්(පත් පිළිගය
කරග්  ළ වි එහි ශීර්ගේ වඳශ්  විභළගගේ ම සිංශ අයඳු්(පත්ල සිංශ අමත්රල
ඉංගරසිගය්  , ග මෂ අයඳු්(පත්ල ග මෂ අමත්රල ඉංගරසිගය්  ගයදීම අලය ගේ.

(

විභළගය වඳශළ ල ව්(පර්ණ කෂ අයදු්(පත් ත්ම්  ගවලය කර ග පළර්ත්ග්(් තුගේ
පරධාළනියළ / අමළත්යළංගේ ගකක්(ලරයළ මගි්  ලියළපදිංතැ ත්ෆපග්  2021.05.07 දි ගශෝ
ඊ ගපර ෆගබ ගව “ ගකක්(, ලයඹ පෂළත් වභළ රළජය ගවලළ ගක ිෂ්  වභළල, බී
ග රටුල, පෂළත් වභළ කළර්යළ වංකිර්ණය, කුරුණග ” ය ලිපි ය එවිය යුතුයි.
අයදු්(පත් එවීග්(දී ඒලළ බශළ එල කලරගේ ලමත්පව ඉශෂ ගකෂලගර් “ කුවත්ළ මත් ලයඹ
පෂළත් වභළ රළජය කෂම ළකරණ ගවලළ නිධාළරී ගවලගේ අධි ගරණියටය උවවහ කිරීම වඳශළ
ල ත්රග විභළගය - 2019 ව2020 " යනුගල්  වඳශ්  කෂ යුතුය.

(ඈ

නිෂධාළිප්  විසි්  ව්(පර්ණ කර ඉදිිපපත් කර අයදු්(පත් ත්ම කළර්යළය ෆබුනු දි ගේදීම
කළර්යළයීය දි ුහද්රළල ත්ෆබීම ත්, පෂපුරුේ ව ළා කර ගකඛ වශ අයදු්(පගත් අංක 19
හි ෆ් ගල ග පළර්ත්ග්(් තුගේ පරධාළනියළගේ වශතිකය වශතික කර, වශතික කෂ දි ය
වහිත්ල අයදු්(පත් භළර ග්  ළ අලවළ දි ය ගපර උ් ත් ලිපි ය ෆගබ ගව එවීම ත්
ග පළර්ත්ග්(් තු පරධාළනියළ / අමළත්යළං ගකක්(ලරයළ ක යුතු කෂ යුතුය.

(ඉ

වංවහාළලක ගශෝ ලයලවහාළපිත් මණ්ඩයක ගවලය වඳශළ ත්ළලකළලිකල ුහ ළශිප ෆබ ති /
ගවලය වඳශළ ේවිීරය ය කර
ති නිෂධාළරී්  ව්(බ් ධාගය්  අ ළ අමළත්යළංගේ
ගකක්(ලරයළ විසි්  අයදු්(පත් වශතික ගක ඉශත් ෆ් ගල යකළරය එවිය යුතුය.

(ඊ

නියිෂත් දි ය පසුල ෆගබ අයදු්(පත් පරති් ගප කරනු ෆගේ. ත්ෆපගකදි පරමළ ල ගශෝ
ෆතිල අයදු්(පත් පිළිබඳල ගමම නිගේ ගේ වඳශ්  කර ති ලිපි ය ශෆර ගල ත්
අය ගලත් ගය ුහ ගකගර අයදු්(පත් පිළිබඳල
කරනු බ පෆිෂණියටලි වෂකළ බනු
ග ෆගේ.

වඋ

ඉකලු්( කර අලවහාළල ල වි පෆලති අයදු්(කරුල්  ගේ ත් තුර වශ ගවලළ වහාළ ය, ග්(
ව්(බ් ධා සියලුම ක යුතු වඳශළ අ ළෂ ල අත්ර , අයදු්(පත් එවීගම්  පසුල ඒ ව්(බ් ධාල
සිදු ල ගල වහවී්( කිසිල්  පිළිබඳල වකළ බනු ග ෆගේ.

වඌ

ලයඹ පෂළත් රළජය ගවලය අ ළෂ අංකය 06 බෆවි් , ඔබගේ පශසුල ත්කළ එම අංකය ය ර්
අයදු්(පගත්හි ුහද්රණය කර ත්.

07. විභළග ගළවහතු :- විභළග ගළවහතුල රුපියක 600/-කි. ගමම ුහ  ලයඹ පෂළත් වභළගේ ය ළය්(
ශීර්ය 2003-02-13 බෆර ල පිපදි ලයඹ පෂළගත් පිහිටි ප්රළගේශීය ගකක්( කළර්යළයක
ගගලළ බළග්  ළ  ල.ප.ව.ුහ./2 දුපගත් ඉශ ගක ව පමණ්  අයදු්(පගත් නියිෂත්
වහාළ ගේ ගල ගව අයදු්(පත් අුහණළ එවිය යුතුය.වදුපගත් ජළයළ පි පත්්  ඟ ත්බළ
ගෆීනම ප්රගයෝජ ලත් විය ශෆක. කිසිම ගශතුල්  නිවළලත් විභළග ගළවහතු යපසු ගගවීම්  ගශෝ
ගල ත් විභළගය්  වඳශළ මළරු කිරීම්  ගශෝ සිදු කරනු ග ෆගේ.
08. විභළගය
(අ

(ය

තුෂත්වීම.

ලිඛිත් පරී් ණය වඳශළ ල
අයඳු්(පත් පිළිගත් සියලුම අගප්් කය්  විභළග
ගක මවළිපවහ ජ රළක විසි්  පරගේපත්ර නිකුත් කරනු
ත්. විභළගය ගපනි සිටි
අගප්් කගයකු විභළග මධායවහාළ ගේ දී එහි ළළධිපති ත්ම අත්ව වශතික කරලළගත්
පරගේපත්රය ඉදිිපපත් කෂ යුතුය. ත්ම පරගේපත්රය ඉදිිපපත් ග කර අගප්් කගයකු
විභළගය ගපනි සිටීම අලවර ග නු ග ෆගේ. විභළගය පෆලෆත්විම ශළ ප්රතිඵ නිකුත් කිරීම
ව්(බ් ධාගය්  විභළග ගක මවළිපවහ ජ රළකගේ තිරණය අලව්  ීරරණය ලනු ත්.
විභළග අගප්් කය්  ත්ම්  නියම කර

ති විභළග ළළගේදී විභළගය ගපීනසිටිය යුතුය.

(
අයදු්(කරුල්  ගලත් පරගේපත්ර නිකුත් කෂ ලශළම ඒ බල වඳශ්  කරිෂ්  පුලත්පත්
නිගේ ය්  ශ්රී ංකළ විභළග ග පළර්ත්ග්(් තුල මගි්  පෂ කරනු ත්. නිගේ ය පෂවී දි
02 ්  ගශෝ 03 ්  ගත් වු පසුලත් පරගේපත්රය ග ෆිණණියට ්( ෆ් වීග්( වඳශ්  යකළරය ඒ
බල ශ්රී ංකළ විභළග ග පළර්ත්ග්(් තුගේ වංවිධාළ වයයත්නික ශළ විගේ විභළග ළඛළල ගලත්
් ලළ සිටිය යුතුය. ඔබ ගලත් ත්බළගත් අයඳු්(පගත්හි වශතික කෂ පි පත් අත්ෆතිල ,
විභළගගේ ම, ඔබගේ ව්(පර්ණ ම ශළ ලිපි ය, ජළතික ශෆඳුනු්(පත් අංකය ය විවහත්ර
වඳශ්  කරිෂ් 
ශ්රී ංකළ විභළග ග පළර්ත්ග්(් තුගල්  විමව ගව ් ල අත්ර,
ගක ෂඹි්  බෆශෆර පරගේයක අයදු්(කරුගලකු ්( ඉශත් විවහත්ර ශළ පරගේපත්රගේ පි පත්් 
සෆ් වහ මගි්  ත්ම්  ගලත් එවීම වඳශළ ත්ම සෆ් වහ අංකය වඳශ්  කර  ඉකලී්( ලිපිය් 

ර ංකළ විභළග ග පළර්ත්ග්(් තුල ගලත් සෆ් වහ මගි්  ගයුහ කරිෂ් ම විමවළ සිටීම ලඩළත්
එ ළයී ලනු ත්.
වඈ

ලිඛිත් පරී් ණගේ කුණු ශළ ගජයහාත්ළල ශළ පෂපුරුේ වඳශළ බළ ග
කුණුල ුහළු
එකතුල අනුල කුවත්ළ අනුපිළිගල වකවහ ක ප්රතිඵ ගකඛ ය විභළග ගක මවළිපවහ
ජ රළක විසි්  ලයඹ පෂළත් වභළ රළජය ගවලළ ගක ිෂ්  වභළල ගලත් බළ ග නු ත්.
විභළගය ගපීන සිටි සියලුම අයදු්(කරුල්  ගලත් ප්රතිඵ ගපෞේගලිකල ් ලළ යෆවීම ගශෝ
www.results.exams.gov.lk ගලේ අඩවිගේ ප්රසිේධා කරනු ත්.

ව ශ :- අගප්් කයකු විභළග පරගේ පත්රය්  නිකුත් කිරීම ඔහු ගශෝ ය කෂම ළකරණ ගවලළ
නිධාළරී ගවලගේ අධි ගරණියටය උවවහ කිරීම සුදුසුක්( වපුරළ ති බල පිළිගෆීනම්  ගව වකනු
ග ෆගේ.

විභළග අගප්් ක/ අගප්් ෂිකළල්  විභළග ළළල තුෂ දී ත්ම්  ගපීන සිටි වම වියය් 
වඳශළම ළළධිපති වහීමක පත්ල පිපදි වහලකීය අ
යත්ළලය ව ළා කෂ යුතුය. ඒ වඳශළ පශත්
ෆ් ගල කලර ලියවික්  ගශෝ භළර ගනු ෆගේ.
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I.
II.
III.

ජළතික ශෆදුනු්(පත්.
ලංගු විගේ ගම්  බපත්රය.
ලංගු ශ්රී ළංකික ිපයදුරු බපත්රය

එගම් ම විභළග අගප්් කයි්  අ
යත්ළලය ත්ශවුරු කර ගත් ශෆකිල පිපදි ුහහුණ ශළ ග ක් 
යලරණය කිරීගම්  ගත් රල විභළග ළළල
තුළු විය යුතුය. එගව ත්ම අ
යත්ළලය ව ළා කිරීම
ප්රති් ගප කර අයඳු්(කරුල්  විභළග ළළල
තුෂත් කර ග ගෆග් . ත්ල විභළග ළළල
තුළු ව ගම ගශ ගත් සි විභළගය අලව්  වී ඉ්  පි ල ගත්්  විභළග බධාළරී්  අයඳු්(කරු
ශඳු ළගත් ශෆකි පිපදි ුහහුණ ශළ ග ක්  යලරණය කිරීගම්  ගත් රල සිටිය යුතුය.
09.

වළල ය ගත් රතුරු වෆපයීම වඳශළ ඩුල්( :-

(අ

ගමම විභළගය අ ළෂ ගරගුළසි අනුල කිසිය්( අගප්් කයකු ඊ ගපීන සිටීම නුසුදුසු
ගලත්ෆයි ගපීන ගියගශ ත්, විභළගය ගපර ගශෝ විභළගය පෆලෆත්ගල අත්ර ගශෝ ඊ පසු
ගශෝ ය කලර අලවහාළලකදී වුල , ඔහුගේ/ යගේ අගප්් කත්ලය අලංගු කරනු ෆිණය
ශෆකිය.

වය

අගප්් කයකු විසි්  කිසිය්( කරුණ්  වළල ය බල ෆ
ෆ ම ඉදිිපපත් කර
ති බල
ගභළිවුලගශ ත්, එගවත් ෆති ්( ය්( ලෆ ගත් කරුණ්  ගශෝ ඔහු/ ය ඕ කිෂ්  ය පත්
කර ත් ්( ඔහු/ ය රජගේ ගවලගය්  පශකරනු ෆබීම ය ත් ලනු ත්.

ව

විභළගය පෆලෆත්වීම ව්(බ් ධාගය්  විභළග ගක මවළිපවහ ජ රළක විසි්  ප ලනු බ
ීනතිරීතිල විභළග අගප්් කය්  ය ත් ගේ. එම නිතිරීති උකංඝ ය කෂගශ ත් විභළග
ගක මවළිපවහ ජ රළක විසි්  ප ලනු බ
ඬුලමක ය ත් විම ඔහු ගශෝ ය සිදුගලනු
ත්.

11.

පත්වීම වඳශළ ගත්ෝරළ ගෆීනම:
ගජයහාත්ලය, පෂපුරුේ ශළ ලිඛිත් පරී් ණගය්  ෆබ ුහළු කුණු වංඛයළල අනුල
කුවත්ළ අනු පිළිගල ත්රගේම අනුගම ය කරිෂ්  පුරලනු බ පුරප්පළඩු වංඛයළල
ය ත් ල ගත්ෝරළගනු ෆගේ.වලිඛිත් පරී් ණය ව ශළ අලම කුණු 40්  බළ ගෆීනම
අනිලළර්යය ගේ. එගව අලම කුණු 40්  බළ ග ග්  ළ අයඳු්(කරුල්  ගමම පත්වීම
වඳශළ සුදුවහව්  ග ගේ.

12

විභළගගය්  වමත්ල ය්( අගප්් කගයකු එම පත්වීම පිිප ම අලවහාළගේදි බපලත්ල
ගරගුළසි ශළ විධිවිධාළ ය්  ය ගත් පත්වීම ෆබීම සුදුසුක්( ෆබී ෆත්ෆයි වෂකනු ෆබුල
ගශ ත් ගශෝ අවතුටු ළයක ලෆඩ ශෆසිරී්( කරණ ගක ගග ගශෝ පත්වී්( ග දීග්( අයිතිය
ලයඹ පෂළත් වභළ රළජය ගවලළ ගක ිෂ්  වභළල වතු ගේ.
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කිසිය්( පුරප්පළඩු වංඛයළල්  ගශෝ පුරප්පළඩු සියකම ගශෝ ග පිරවීම ,
ගමහි
ගරගුළසිල වවළ ග මෆති කරුණු පිළිබඳල ීරරණ ගෆීනම
ලයඹ පෂළත් වභළ රළජය
ගවලළ ගක ිෂ්  වභළල බය ත්.
ලයඹ පෂළත් වභළ රළජය ගවලළ ගක ිෂ්  වභළගේ නිගයෝගය පිපදි,

ටී.බී. වික්රමසිංශ,
ගකක්(,
ලයඹ පෂළත් වභළ රළජය ගවලළ ගක ිෂ්  වභළල

ය ර් අයදු්( පත්රය
වකළර්යළයීය ප්රගයෝජ ය වඳශළ

කුවත්ළ ප

ම මත් ලයඹ පෂළත් වභළ රළජය කෂම ළකරණ ගවලළ නිධාළරී ගවලගේ අධි ගරණියටය
උවවහ කිරීම වඳශළ ල ත්රග විභළගය - 2019 ව2020
COMPETITIVE EXAMINATION FOR PROMOTION TO THE SUPRA
GRADE OF PROVINCIAL PUBLIC MANAGEMENT SERVICE OFFICER
SERVICE ON MERIT – 2019 (2020)

විභළගය ඉදිිපපත් ල

භළළ මළධායය

ඔබ අයත්ල් ග්  ඒකළබේධා ගවලය

සිංශ - 2
ග මෂ - 3
ඉංගරසි - 4
වඅ ළෂ අංකය ගක ටුල තුෂ ලිය් 
, එගව ග

මෆති

්( කුම

පෂළත් රළජය ගවලය

ය

ලග
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01

1.1 ව්(පර්ණ

ම :-…………………………....................................................

(ඉංගරසි කෆපි ක අකුගර් 
1.2 ව්(පර්ණ

ම වසිංශග් / ග මගෂ්  :- ……………………………………………

1.3 ුහකුරු වමඟ

ම වසිංශග්  / ග මගෂ්  :-………………………………...........

1.4 ජළතික ශෆඳුනු්(පත් අංකය :02.

2.1 රළජකළරී ලිපි ය වඉංගරසි කෆපි ක අකුගර්  :-.....................................................
වපරගේපත්ර ගමම ලිපි ය එලනු ෆගේ ..........................................................
2.2 රළජකළිප ලිපි ය වසිංශග් / ග මගෂ්  :-.........................................................
...........................................................
2.3 වහථිර ලිපි ය වඉංග්රීසි කෆපි ක අකුගර්  :- ......................................................
...........................................................
2.4 වහථිර ලිපි ය වසිංශග්  / ග මගෂ්  :- ......................................................
...........................................................
2.5 දුරකා

03.

උප්  දි ය : ලර්ය

04.

අංකය :-

මළවය

වහත්රී/පුරුභළලය වඅ ළ අංකය ගක ටුල තුෂ ලිය් 
පුරු - 0
වහත්රී - 1

දි ය

05.

වඅ ලර්ත්මළ ගවලළ වහාළ ගේ ප්රධාළීන, ගවලළ වහාළ ය වශ ලිපි ය :- .............................
........................................................................................................................
වය ලර්ත්මළ ත් තුර ශළ ලිපිගග නු අංකය :-.............................................................
(

06.

ඔබගේ ගපෞේගලික ලිපිගග නුල පලත්ලළගග ය කළර්යළය වශ යයත් පරධාළනියළ
තුළුල ලිපි ය පෆශෆදිලිල වඳශ්  කර්  :-.........................................................
...................................................................................................................

වඅ ලයඹ පෂළත් වභළ වළමළ ය ලිපිකළර ගවලගේ/ යතුරු ගකඛක ගවලගේ/ ඝු ගකඛක
ගවලගේ / ගප ත් ත්බ්  ළ ගවලගේ / වරප් ගවලගේ / ගබඩළ භළරකළර ගවලගේ
/කෂම ළකරණ ගවලළ නිධාළරී ගවලගේ I ල ප් තිය පත්ව දි ය:- .........................
(ය I ල පංතිගේ පත්වී්( ගපර ළත්්( කර ත් ්( එම දි ය ශළ එය අ ළ චකරගකඛය
වඳශ්  කර්  :…………………………………………………………….....
(
I ල පංතිය පත්ව දි සි අයදු්(පත් කෆඳවීග්( අලවළ දි
් ලළ ගවලළ කළය
අවුරුදු :....................

මළව:- ..........

දි :-...............

07.

2021.05.10 දි

ලළර්ෂික ඒකළබේධා ලෆටුප:-……………………............

08.

2016.05.09 දි
ත්:-

සි 2021.05.09 දි

ලෆටුප් ලර්ධාක දි

් ලළ උපයළගත් ලර්ධාක දි ය්  ශළ ලළර්ෂික ලෆටුප්
ලළර්ෂික ලෆටුප් ත් වරුපියක

1
2
3
4
5
09. ලයඹ පෂළත් වභළ වළමළ ය ලිපිකළර ගවලගේ / යතුරු ගකඛක ගවලගේ /ඝු ගකඛක ගවලගේ/
ගප ත් ත්බ්  ළ ගවලගේ / වරප් ගවලගේ / ගබඩළ භළරකළර ගවලගේ /ලයඹ පෂළත් වභළ රළජය
කෂම ළකරණ ගවලළ නිධාළරී ගවලගේ I ල ප් තිය
තුත් ව දි සි අයදු්(පත් භළරග්  ළ
අලවළ දි
් ලළ කළර්යළ අක්් ණය පිළිබඳ පෂපුරුේ පිළිබ ගත් රතුරු:- වගමහි වඳශ්  කර
පෂපුරුේ ව ළා කර ලිපිල යයත් ප්රධාළනියළ විසි්  වශතික කර  පි පත් ඉකලු්(පත්රය
පිළිගලලි්  අුහණ්  . නිධාළිපයළගේ/ නිධාළිපණියටයගේ කළර්යවළධා ලළර්ත්ළල ුහක පිටුල ව I ල
ගරණියටය උවවහ ව පසු වශතික ක පි පත් අුහණළ තිබීම පරගයෝජ ලත් ගේ. සියලු ලිපි අයදු්(පත්
අුහණළ තිිණය යුතු අත්ර , පසු අලවහාළලක ඉදිිපපත් කරනු බ ගකඛ කුණු බළ දීම වකළ
බනු ග ෆගේ.
අමළත්යළංය /
ග පළර්ත්ග්(් තුල/
කළර්යළය

කළලකලළනුල
දි

සි

දි

නිධාළිපයළ ෆර අක්් ක ත් තුර කළය
් ලළ

අවුරුදු

ව ළා කිරීග්(
ලිපි/අුහණළ
ති/ ෆති බල
මළව

10.

ඉකුත් අවුරුදු 05 තුෂ ඔගේ කෆපී ගපග
කළර්ය සිේක්්  ගව ඔබ වෂක් ග්  ගම ලළ ?
…………………………………………………………………………………………
….............................................................................................................

11.

ඉකුත් අවුරුදු 05 තුෂ ඔගේ කළර්ය වළධා
තිගේ ?.......................
එගව

12.

ලළර්ත්ළල අයශපත් කළර්ය ව ශ්  ලළර්ත්ළ කර

්( විවහත්ර ් ල්  :-…………………………………….............................

2021.05.10 දි
පසුල පර්ලළව්  පවහ අවුරුදු කළය තුෂ සියලුම ලෆටුප් ලර්ධාක
උපයළගග
තිගේ ? ......................................................................................
2016.05.09 දි
පසුල උපයළ ග ගත් ලෆටුප් ලර්ධාක ගේ ්(, එගව විම ගශතු
් ල් 
.......................………………………………………………………
........................................................................................................................

13.

ඉකුත් අවුරුදු 05 තුෂ වි යළනුක ීනති ය ගත් ඔබ විරුේධාල කරයළ කරනු ෆබ ත් ?
........................................................................................................................
එගව ්( ලරගේ වශ ප ල  ඬුලග්( වහලළභළලය වශ ඬුල්( කෂ දි ය යදිගේ විවහත්ර
් ල්  .………………………………................................................................
...............................................................................................................

14.

ඔගේ ගවලළ කළය තුෂ ගම
දුරළචළරයක
තුඩු ග
.............................

ය්( අලවහාළලක ගශෝ ලංකභළලය පිළිබඳල ය්( කරයළලක ගශෝ
ගල ත් විමළචළර කරයළලක

ගශෝ

ඬුල්( බළ

ත් ?

එගව ්( ලරගේ වහලළභළලය ග
 ඬුල්( වශ ඬුල්( කෂ දි ය යදී විවහත්ර වඳශ්  කර් 
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
15.

ඉශත් අංක 11 හි ෆ් ගල අයශපත් ව ශ්  ගශෝ ඉශත් 13 වශ 14 හි වඳශ්  වි යළනුක
කරයළ කිරී්( ගෆ
ඔබ නිරී් ණ කිසිල්  තිගේ ?
........................................................................................................................
....................................................................................................................

16.

ලයඹ පෂළත් රළජය කෂම ළකරණ ගවලළ නිධාළරී ගවලගේ අධිප් තිය
අගප්් ළල්  ුහදු් පත් කර ගෆීනම වඳශළ ඔබ ය්( විග සුදුසුක්( ගේ
කර්  .

උවවහවීග්(
්( වඳශ් 

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

17.

විභළග ගළවහතු ගගව දුපත් පිළිබඳ විවහත්ර :

I.
II.
III.

විභළග ගළවහතු ගගව කළර්යළය ..............................................................................
දුපත් අංකය ශළ දි ය .........................................................................................
ගගව ුහ 
...................................................................................................
දුපත් ග

ගෆගල

ගව ගමහි අල් 

වදුපගත් පි පත්්  ෂඟ ත්බළ ගෆීනම ප්රගයෝජ ලත් විය ශෆකිය

මළ විසි්  ගමහි වඳශ්  කර ති ගත් රතුරු නිරල ය බල වශතික කරිෂ. ගමහි වඳශ්  කලර ගශෝ
ගත් රතුර්  අවත්ය බල ගශෝ වළල ය බල ගත්ෝරළ ගෆීනම ගපර අ ළලරණය වුලගශ ත්, මළ නුසුදුවහවකු
කිරීම ත්, පත්කර ගෆීනගම්  පසු අ ළලරණය වුලගශ ත් මළ ගවලගය්  පශකිරීම ත් ශෆකි බල මම
නිිෂ. ත්ල , විභළගය පෆලෆත්වීම ව්(බ් ධාගය්  විභළග ගක මවළිපවහ ජ රළක විසි්  ප ලනු බ
ීනතිරීතිල ශළ විභළග ප්රතිඵ නිකුත් කිරීම ව්(බ් ධාගය්  ගනු බ ීරරණල මළ ය ත් ල
බල ප්රකළ කරිෂ.

ඉශත් වඳශ්  ව සියලු ගත් රතුරු නිරල ය වශ විහලළී  ගව මළ වපයළ ති බෆේ පරකළ ගක
වශතික කරිෂ. ත්ල විභළගය පෆලෆත්වීම ව්(බ් ධාගය්  විභළග ගක මවළිපවහ ජ රළක විසි්  ප ල
බ ීනතිරීතිල මම ය ත් ල බල පරකළ කරිෂ.
…………………………………………………
අයදු්(කරුගේ / අයදු්(කළිපයගේ අත්ව
වග පළර්ත්ග්(් තු ප්රධාළනියළ ඉදිිපපි දී
දි ය:-………………………………

ව ශ :- ත්මළගේ ග පළර්ත්ග්(් තු ප්රධාළනියළ ගශෝ එම ග පළර්ත්ග්(් තු ප්රධාළනියළ
අත්ව්  කිරීම බයත් නිධාළිපයකු ඉදිිපපි දී අයඳු්(කරු විසි්  අත්ව්  කෂ යුතුය.
18.

අත්ව

ගලනුගල් 

වශතික කිරීම

මළගේ කළර්යළගේ ගවලය කර නිධාළිපගයකු/ නිධාළිපනියක වශ මළ ගපෞේගලික ලගය්  ්  ළ
ශඳු
.................................................... මශත්ළ/ මශත්ිෂය/ගම විය ..........................ලෆනි
දි මළ ඉදිිපපි දී අත්ව්  කෂ බල වශතික කරිෂ. ත්ල ඔහු/ ය විභළගය නියිෂත් විභළග ගළවහතු
ගගලළ ඊ අ ළෂ දුපත් අලළ ති බල වශතික කරිෂ.
...................................................
වශතික කර්  ළගේ අත්ව

දි ය ............................................................................
ම
............................................................................
ප වි ළමය
...................................................................
ලිපි ය
....................................................................

වශ නි ුහද්රළල

19.

යයත්

ප්රධාළනියළගේ වශතිකය

නිධාළිපයළ/නිධාළිපණියටයගේ ගපෞේගලික ලිපිගග නුගේ I ල ගරණියටය පත්ව දි
කළර්යය වළධා
සුගර්  පශත් ගත් රතුරු ව්(පර්ණ කර්  .
කළර්යය වළධා

ලර්ය

නිධාළිපයළ ෆර අක්් ක ත් තුර

සි පෆලති

කළර්යය වළධා
ලළර්ත්ළ අනුල

දි

සි

දි

් ලළ

2020/_/_

2021/_/_

2019/_/_

2020/_/_

2018_/_

2019/_/_

2017/_/_

2018/_/_

2016/_/_

2017/_/_

2015/_/_

2016/_/_

2014/_/_

2015/_/_

2013/_/_

2014/_/_

2012/_/_

2013/_/_

2011/_/_

2012/_/_

2010/_/_

2011/_/_

2009/_/_

2010/_/_

2008/_/_

2009/_/_

2007/_/_

2008/_/_

2006/_/_

2007/_/_

2005/_/_

2006/_/_

2004/_/_

2005/_/_

2003/_/_

2004/_/_

2002/_/_

2003/_/_

2001/_/_

2002/_/_

2000/_/_

2001/_/_

1999/_/_

2000/_/_

1998/_/_

1999/_/_

ව ළා ගේ ව ළා
ග ගේ

......../_/_ ......./_/_

ගමම අකෘති පත්රගේ වඳශ්  කර ත්ත්ළ ව ගත් රතුරු ..............................................මශත්ළගේ /
මශත්ිෂයගේ /ගම වියගේ ගවලළ ලළර්ත්ළ වමඟ වංව්  ය කෂ බලත්, ඒලළ නිලෆරදි බලත්
නිධාළිපයළගේ පෂපුරුේ ව ළා කිරීම වඳශළ ඉදිිපපත් කරනු බ ලිපි මවිසි්  වශතික කර ග්(
වමග අුහණළ ති බලත්, ගමම නිගේ ගේ විධිවිධාළ අනුල ගමම විභළගය අයදු්( කිරීම සියලු

සුදුසුක්( වපුරළ ති බලත් ගමයි්  වශතික කරිෂ. ඔහුගේ / යගේ ලෆඩ ශළ ශෆසිරී්( වතුටු ළයක ල
අත්ර ඔහු / ය විරුේධාල වි යළනුකල කිසිඳු කරයළමළර්ගය්  ගග ග මෆති බලත් ඉදිිපගේදී
එලෆනි කරයළමළර්ගය්  ගෆීනම අ ශවහ ග කර බලත් වශතික කරිෂ.

……………………………………………
යයත්
දි ය :……………………………...................................
ම -…………………………………………………….........
ප විය:……………………………………………………......
නි ුහද්රළල .................................................................
වප වි ළමය නි ුහද්රළගල්  ත්ශවුරු විය යුතුය

පරධාළනියළගේ අත්ව

