
ඌව පළාත් ප්රධාා  ේකම්  මා්යාාලා 

 

ඌව පළාත් රාජ්ය ේව වේ  ුරර්පපාුවව පවින  දීප වයා්පස ේව වාවන්ට අාත් ස තුරු වඳහා  

අාදු් පත් මැඳවීම  

 

ඌව පළාත් රාජ්ය ේව වේ  ුරර්පපාුවව පවින  දීප වයා්පස ේව වාට අාත් පහස වඳහන් ස තුරු 

වඳහා සුදුසුම්  ලත් නිලධාාරීන්ේෙන් අාදු් පත් මැඳවනු ලැේේ. 
 

 

අනු 

අංමා 

ස තුර අවශ්ය සුදුසුම්  ස තුරු 

වංඛ්යාව 

ුරර්පපාුව පවින  ේව වා 

ව්ථා  

01 නිේාෝජ්ය පළාත් 

මෘෂිම්යම අධායක්ෂ 

 

ශ්රී ලංමා මෘෂිම්යම ේව වේ  

1 ේර ණියේේ   ේහෝ ll 

ේර ණියේේ  නිලධාාරිාකු වීම 

02 1.නිේාෝජ්ය මෘෂිම්යම 

  අධායක්ෂ මා්යාාලා 

බදුකල 

2. ේව වා වංව්මරණ අභ්යාව 

ආාස ා, බිදුණුවැව 

02 අිනේ්යම පළාත් 

අධායක්ෂ 

පශු වවද්ය ිදද්යා ාපායකාක් 

වහිස ශ්රී ලංමා වත්ත්ව 

නිෂ්පාද්  හා ේවෞඛ්ය 

ේව වේ  1 ේර ණියේේ  වවර 

03 ම වක්රීා ේව වා මාලාක් 

ව් පූ්යණ මළ නිලධාාරිාකු 

වීම 

01 ඌව පළාත් වත්ත්ව 

නිෂ්පාද්  හා ේවෞඛ්ය 

ේද්පා්යසේ් න්තුව 

03 ිදෂාානුබද්ධා 

ිදේශ් ෂඥ  

 

ශ්රී ලංමා වත්ත්ව නිෂ්පාද්  

හා ේවෞඛ්ය ේව වේ  1 

ේර ණියේේ  වවර 03 ම වක්රීා 

ේව වා මාලාක් ව් පූ්යණ 

මළ නිලධාාරිාකු වීම 

01 ඌව පළාත් වත්ත්ව 

නිෂ්පාද්  හා ේවෞඛ්ය 

ේද්පා්යසේ් න්තුව 

වටහ :- අාදු් පත් භ්ාර ෙන් ා අවවා  දි  ව  ිදට ස තුරට බඳවා ෙැනීමට අඳාල සිාළුම සුදුසුම්  

වුරරා ිනබිා යුතු අසර, සුදුසුම්  ව ාථ මර  සිාලුම වහිනම වල ඡාාා පිටපත්, ජ්ාිනම හැදුනු් පේත් හා 

ා්පපැන්  වහිනමේ  ඡාාා පිටපත් අාදු් පස වමඟ අමුණා එිදා යුතුා 

 

බඳවා ෙැනීේ්  ක්රමා 

ේමම නිේේද් ේ  ද්ක්වා ඇින සුදුසුම්  වුරරා ඇින දීපවයා්පස ේව වේ   1 ේර ණියේාට අාත් 

අාදු් මරුවන් අසරින් වුහෙස ව් මුඛ් පරීක්ෂණාම ප්රිනලල මස ඉහලම ලකුණු ලබා ෙන් ා 

අේ්පක්ෂමයින්  ඉහස ුරර්පපාුව වඳහා බඳවා ෙනු ලැේේ. ක්ේෂ ත්රාට අද්ාල පශ්්චාත් ාපායකාක් ේහෝ ඊට 



ඉහළ සුදුසුම්  ලබා ිනබීම, ේව වා මාලා, ිදශ්ාානුබද්ධා ද්ැනුම, පරිපාල මා හැකිාාව හා අධායාප  

සුදුසුම්  පිලිබඳව වුහෙස ව් මුඛ් පරීක්ෂණේ දී වලමා බලනු ලැේේ. වුහෙස ව් මුඛ් පරීක්ෂණේ දී 

පහස පරිදි ලකුණු ලබා ේද්නු ලැේේ. 
 

ේජ්යෂ්ාසාවා  - ලකුණු 40 

කුවලසාවා - ලකුණු 60 
 

02. අාදු් මරුවන් ිදසින් ේ්  වමඟ ඇින ආද්්යශ් අාදු් පත්රා අනුව පිළිේාල මර ෙත් ජීව ද්ත්ස 

ේසොරතුරු ඇතුලත් නිවැරදිව ව් පූ්යණ  මර  ලද් අාදු් පත් ේද්පා්යසේ් න්තු ප්රධාානී හා  අමාසයාංශ් 

ේකම්  මඟින්, අාදු් මර  ස තුර වඳහා ේසෝරා ෙනු ලැබුවේහොත් ද්ැ ට ද්රණ ස තුේරන් නිද්හව් මළ 

හැකි බවට නි්යේද්ශ්ා ද් වමඟ 2017.11.06 ව  දි  ේහෝ එදි ට ේපර,  “ඌව පළාත් ප්රධාා  ේකම් , 

ප්රධාා  ේකම්  මා්යාාලා, ඌව පළාත් වභ්ාව, බදුකල” ා  ලිපි ා ේවස ඉදිරිපත් මළ යුතුා 
 

03. නිාමිස දි ට පසුව ලැේබ  අාදු් පත්, අව් පූ්යණ අාදු් පත් හා අාදු් පත් මැඳවීේ්  දි ට 

සුදුසුම්  ව් පූ්යණ මර ේ ොමැින අාදු් පත් කිසිදු ද්ැනු්  දීමකින් ේසොරව ප්රිනක්ේෂ ප මරනු ලැේේ. 

අාදු් පත් ප්රමාද් වීම ේහෝ  ැිනවීම ව් බන්ධාේාන් කිසිදු පැමිණියේකලක් වලමා බලනු ේ ොලැේේ. ේමම 

ුරර්පපාුවව ව් පූ්යණ කිරීම ේහෝ ේ ොකිරීම ේහෝ ේමම බඳවා ෙැනීම ව් බන්ධාේාන් ේමහි ිදයකිදධාා  

වලවා ේ ොමැින මරුණු ව් බන්ධාේාන් තීරණ ෙැනීේ්  අයිිනා ඌව පළාත් ෙරු ආණ්ුවමාරතුමා වතු ේේ. 

ේ්  පිළිබඳව ිදව්සර මා්යාාල ේේලාව තුළ දුරමථ  අංම 055-2229426  ඇමතීේමන් ලබා ෙස හැකි ේේ. 
 

04. ඉහස සුදුසුම්  වුරර  නිලධාාරීන්ේේ අාදු් පත් ප්රමාණවත් වංඛ්යාවක් ේ ොලැේබන්ේන්  ්  

අද්ාල ේර ණියේාට ආවන්  පහළ ේර ණියේේ  නිලධාාරීන් වැබ බැමේේ්  පද් ම මස බඳවා ෙැනීමට වලමා 

බල  අසර, ේමම බඳවා ෙැනී්  හා අාදු් පත් ඉදිරිපත් කිරීම ව් බන්ධා ිදව්සර up.gov.lk ද්රණ ේවේ 

අබිදේාන් ලබා ෙස හැම. 

 

පී.බී.ිදජ්ාරත්   

ඌව පළාත් ප්රධාා  ේකම්   

 

ඌව පළාත් ප්රධාා  ේකම්  මා්යාාලා, 

ඌව පළාත් වභ්ාව, බදුකල. 

2017.10.12 දි  

 

  



ඌව පළාත් රාජ්ය ේව වේ  ුරර්පපාුවව පවින  දීප වයා්පස ේව වාවන්ට අාත් ස තුරු වඳහා 

 බඳවා ෙැනීමට අාදු් පත් මැඳවීම 
 

අාදු්  මර  ස තුර :- ............................................................................... 

01. ව් පූ්යණ  ම :- ......................................................................................................................... 

02. මුලකුරු වමෙ  ම :- ............................................................................................................ 

03. රාජ්මාරි ලිපි ා  :- ............................................................................................................ 

04. ේපෞද්ෙලිම ලිපි ා :- ............................................................................................................ 

05. ාපන් දි ා :- ......................................... 2017.09.30 දි ට වාව. :- .......................... 

06. ව්ත්රී/පුුරරුෂ භ්ාවා   :- ............................................................ 

07. ජ්ාිනම හැඳුනු් පත් අංමා  :- ............................................................. 

08. දුරමථ  අංමා   

රාජ්මාරි:- ..............................................  ේපෞද්ෙලිම:- ................................................... 

09. මුක පත්වී්  දි ා :- .................................................  

10. ේව වා ව්ථිර මළ දි ා  :- ............................................................ 

11. II ේර ණියේාට ාවව් මළ දි ා :- ............................................................. 

12. I ේර ණියේාට ාවව් මළ දි ා :- ............................................................. 

13. ද්ැ ට ද්රණ ස තුර හා ඊට පත්වූ දි ා :- ............................................................. 

14. පශ්්චාත් ාපායක/පු පශ්්චාත් ාපායක ඩි්පේලෝමා පිළිබඳව ේසොරතුරු 

I. ලබා ඇින පශ්්චාත් ාපායක/පු පශ්්චාත් ාපායක ඩි්පේලෝමාව :-...................................................... 

II. ලබා ෙත් ආාස ා :- ............................................................................................... 

III. මාල සීමාව  :- ............................................................................................... 

IV. සුදුසුම්  වුරරා ඇින දි ා :- ............................................................................................... 

 

15. ආවන්  වවර 05  ම වා්යෂිම මා්යා වාධා ා අනුව අවවා  ඇෙයීම 

ව්යෂා අවවා  ඇෙයීම 

ිදශිෂ්ායි/පු වමා ය ප්රමාණාට වබා ඉහලයි/පු  වතුු  ද්ාාමයි/පු 

අවතුු ද්ාාමයි 

  

  

  

  

  

 

 

 



16. ලබා ඇින වැු ්ප රහිස නිවාුව පිළිබඳ ිදව්සර:-   

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

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

17. ිදේශ් ෂ සුදුසුම්   :- 

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

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

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

18. ේව ත් ේසොරතුරු :- 

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

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

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

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

19. ලබා ඇින ේද්ශ්ා හා ිදේද්ශීා ුරහුණු පිළිබඳ ේසොරතුරු:- 

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

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

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

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

 

 ේමම අාදු් පේත් මා ිදසින් වපාා ඇින සිාළු ේසොරතුරු වසය හා නිවැරදි බව ප්රමාශ් මරමි. 

 

දි ා :-  ........................................  ............................................. 

       අාදු් මරු ේේ අත්ව  

 

 

ආාස  ප්රධාානිාාේේ නි්යේද්ශ්ා 

 

.......................................... ේලව ේව වා මර  ..................................................... (ේව වා) 

............. ේර ණියේේ  ..................................................... මහසා/පුමිා පූ්යවාවන්  ව්යෂ 05 ම සිාළු 

වැු ්ප ව්යධාම ාපාා ඇින /පු ැින බවත්, පූ්යවාවන්  ව්යෂ 05 ම මාලේ දී නිලධාාරිාාට /පු 

නිලධාාරිණියේාට ිදරුද්ධා ිද ාානුකූල මටයුතු සිදුමර ඇින/පු  ැින බවත්, ඉදිරිේ දී නිලධාාරිාාට /පු 

නිලධාාරිණියේාට ිදරුද්ධාව ිද ාානුකූලව මටයුතු කිරීමට අද්හව් මර ඇින /පු ේ ොමැින බවත් වහිනම 

මරමි. ඉහස වඳහන් ස තුරට ඔහු/පු ඇා සුදුසුම්  ලබ  /පුේ ොලබ  බව වඳහන් මර  අසර ඒ අනුව 

අාදු් පස නි්යේද්ශ් මරමි./පු ේ ොමරමි. 

 

දි ා :-...............................   ................................................................... 

ආාස  ප්රධාානිාාේේ අත්ව  හා නිල මුද්රාව 



 

ේද්පා්යසේ් න්තු ප්රධාානිාාේේනි්යේද්ශ්ා 

.......................................... ේලව ේව වා මර  ..................................................... 

(ේව වා).............ේර ණියේේ  ..................................................... මහසා/පුමිා පූ්යවාවන්  ව්යෂ 05 ම 

සිාළු වැු ්ප ව්යධාම ාපාා ඇින /පු ැින බවත්, පූ්යවාවන්  ව්යෂ 05 ම මාලේ දී නිලධාාරිාාට /පු 

නිලධාාරිණියේාට ිදරුද්ධා ිද ාානුකූල මටයුතු සිදුමර ඇින/පු  ැින බවත්, ඉදිරිේ දී නිලධාාරිාාට /පු 

නිලධාාරිණියේාට ිදරුද්ධාව ිද ාානුකූලව මටයුතු කිරීමට අද්හව් මර ඇින /පු ේ ොමැින බවත් වහිනම 

මරමි.  ඉහස වඳහන් ස තුරට ඔහු/පු ඇා සුදුසුම්  ලබ  /පුේ ොලබ  බව වඳහන් මර  අසර ඒ අනුව 

අාදු් පස නි්යේද්ශ් මරමි./පු ේ ොමරමි. 

 

 

දි ා:-.................................            .....................................................  

ේද්පා්යසේ් න්තු ප්රධාානිාාේේ අත්ව හා නිල මුද්රාව 

 

 

අමාසයාංශ් ේකම් ේේනි්යේද්ශ්ා 

.......................................... ේලව ේව වා මර  .....................................................(ේව වා) 

...........................ේර ණියේේ  .....................................................මහසා/පුමිා පූ්යවාවන්  ව්යෂ 05 ම 

සිාළු වැු ්ප ව්යධාම ාපාා ඇින /පු ැින බවත්, .....................................................(ේව වා) 

පූ්යවාවන්  ව්යෂ 05 ම මාලේ දී නිලධාාරිාාට /පු නිලධාාරිණියේාට ිදරුද්ධා ිද ාානුකූල මටයුතු සිදුමර 

ඇින/පු  ැින බවත්, ඉදිරිේ දී නිලධාාරිාාට /පු නිලධාාරිණියේාට ිදරුද්ධාව ිද ාානුකූලව මටයුතු කිරීමට 

අද්හව් මර ඇින /පු ේ ොමැින බවත් වහිනම මරමි.  ඉහස වඳහන් ස තුරට ඔහු/පු ඇා සුදුසුම්  ලබ  

/පුේ ොලබ  බව වඳහන් මර  අසර ඒ අනුව අාදු් පස නි්යේද්ශ් මරමි./පු ේ ොමරමි. 

 

 

දි ා:-....................................   .............................................................. 

අමාසයාංශ් ේකම් ේේඅත්ව  හා නිල මුද්රාව 

 


