ඌව ඳළාත් ප්රධාන ේකම්  මා්යාායා
ඌව ඳළාත් මෘෂිම්යභ ේදඳා්යතේ් න්තුේේ ශ්රී යාමා මෘෂිම්යභ ේ ව
ය ේත තනතුරු රප්පාඳා ප රව්මභ

හා අාදු් ඳත් මැමභ
ඌව ඳළාත් ්ාජ්ය ේ යවේත රප්පාඳා පව ඳවිනන ශ්රී යාමා මෘෂිම්යභ ේ යවාට අාත් ඳහත හන් තනතුරු
හා සුදුසුම්  යත් නියධාරීන්ේෙන් අාදු් ඳත් මැවනු යැේේ.
අනු

තනතු්

අවශ්ය සුදුසුම් 

අාමා
01

ාඛ්යාව
ඌව

ඳළාත් ශ්රී යාමා මෘෂිම්යභ ේ යවේත 1 ේරයණියේේත ව ් 03 ම

මෘෂිම්යභ අධයක්ෂ
02
03

තනතුරු
01

ක්රීා ේ යවා මායාක් ් ර්්යක මළ නියධාරිාකු මභ

අිනේ්යම මෘෂිම්යභ ශ්රී යාමා මෘෂිම්යභ ේ යවේත 1 ේරයණියේේත නියධාරිාකු
අධයක්ෂ

මභ

නිේාෝජ්ය

ශ්රී යාමා මෘෂිම්යභ ේ යවේත ll ේරයණියේේත නියධාරිාකු මභ

01
03

මෘෂිම්යභ අධයක්ෂ

ඵවා ෙැනීේ්  ක්රභා
ේභභ නිේේදනේත දක්වා ඇින සුදුසුම්  රප්ා ඇින ශ්රී යාමා මෘෂිම්යභ ේ යවාට අාත් අාදු් මරුවන්
අතරින් වුහෙත

් මුඛ් ඳරීක්ෂකාම ප්රිනපය භත හහයභ යකුු  යඵා ෙන්නා අේපාක්ෂමයින්

හහත

රප්පාඳා ප හා ඵවා ෙනු යැේේ. ක්ේෂයත්රාට අදාය ඳශ්්චාත් උඳාධිාක් ේහෝ ඊට හහළ සුදුසුම්  යඵා ිනබීභ,
ේ යවා මායා, විෂාානුඵද්ධ දැනුභ, ඳරිඳායනභා හැකිාාව හා අධයාඳන සුදුසුම්  රවළිඵව වුහෙත ් මුඛ්
ඳරීක්ෂකේතදී යමා ඵයනු යැේේ. වුහෙත ් මුඛ් ඳරීක්ෂකේතදී ඳහත ඳරි ල යකුු  යඵා ේදනු යැේේ.

02.

ේජ්යෂ්ාතාවා -

යකුු  40

කු යතාවා

යකුු  60

-

අාදු් මරුවන් විසින් ේ්  භඟ ඇින ආද්යශ් අාදු් ඳත්රා අනුව රවළිේාය ම් ෙත් ජීව දත්ත ේතෝතුරු

ඇතුයත් නිවැ් ලව
අාදු් ම්න තනතු්
නි්යේද්ශ්ා ද

් ර්්යක ම්න යද අාදු් ඳත් ේදඳා්යතේ් න්තු ප්රධානී හා අභාතයාාශ් ේකම්  භ්,න්,
හා ේතෝ්ා ෙනු යැබුවේහොත් දැනට ද්ක තනතුේ්න් නිදහ ් මළ හැකි ඵවට

භඟ 2018.10.26 වන  ලන ේහෝ එ ලනට ේඳ්, “ඌව ඳළාත් ප්රධාන ේකම් , ප්රධාන ේකම් 

මා්යාායා, ඌව ඳළාත් බාව, ඵදුකය” ාන ලිරවනා ේවත හ ලරිඳත් මළ යුතුා

03.

නිාමිත  ලනට ඳසුව යැේඵන අාදු් ඳත්, අ ් ර්්යක අාදු් ඳත් හා අාදු් ඳත් මැමේ්   ලනට සුදුසුම් 

් ර්්යක ම් ේනොභැින අාදු් ඳත් කිසිදු දැනු්  දීභකින් ේතෝව ප්රිනක්ේෂයඳ ම්නු යැේේ. අාදු් ඳත් ප්රභාද මභ
ේහෝ නැිනමභ ් ඵන්ධේාන් කිසිදු ඳැමිණියේකයක් යමා ඵයනු ේනොයැේේ. ේභභ රප්පාඳා පව ් ර්්යක කිරීභ

ේහෝ ේනොකිරීභ ේහෝ ේභභ ඵවා ෙැනීභ

් ඵන්ධේාන් ේභහි විධිවිධාන

් ඵන්ධේාන් තී්ක ෙැනීේ්  අයිිනා ඌව ඳළාත් ෙරු ආණ් පමා්තුභා

ය ා ේනොභැින මරුු 

තු ේේ. ේ්  රවළිඵව වි ්ත්

මා්යාාය ේේයාව තුළ දු්මථන අාම 055-2229426 ඇභතීේභන් යඵා ෙත හැකි ේේ.
04.

ේභභ ඵවා ෙැනී්  හා අාදු් ඳත් හ ලරිඳත් කිරීභ ් ඵන්ධ වි ්ත් up.gov.lk ද්ක ේවේ අඩවිේාන්

යඵා ෙත හැම.
පී.බී.විජ්ා්ත්න
ඌව ඳළාත් ප්රධාන ේකම් 
ඌව ඳළාත් ප්රධාන ේකම්  මා්යාායා,
ඌව ඳළාත් බාව, ඵදුකය.
2018.10. 04  ලන

ඌව ඳළාත් මෘෂිම්යභ ේදඳා්යතේ් න්තුේේ ශ්රී යාමා මෘෂිම්යභ ේ ව
ය ේත තනතුරු රප්පාඳා ප රව්මභ

හා අාදු් ඳත් මැමභ
අාදු්  ම්න තනතු් :- ...............................................................................
01.

් ර්්යක නභ

:- .........................................................................................................................

02. මුයකුරු භෙ නභ

:- ............................................................................................................

03. ්ාජ්මාරි ලිරවනා

:- ............................................................................................................

04. ේඳෞද්ෙලිම ලිරවනා

:- ............................................................................................................

05. උඳන්  ලනා
06.

:- .........................................

්ත්රී/පුරපරුෂ බාවා

2018.09.30  ලනට වා . :- ..........................

:- ............................................................

07. ජ්ාිනම හැඳුනු් ඳත් අාමා

:- .............................................................

08. දු්මථන අාමා
්ාජ්මාරි:- ..............................................

ේඳෞද්ෙලිම:- ...................................................

09. මුක ඳත්ම්   ලනා :- .................................................
10. ේ යවා ්ථි් මළ  ලනා

:- ............................................................

11. II ේරයණියේාට උ

් මළ  ලනා

:- .............................................................

12. I ේරයණියේාට උ

් මළ  ලනා

:- .............................................................

13. දැනට ද්ක තනතු් හා ඊට ඳත්වූ  ලනා

:- .............................................................

14. ඳශ්්චාත් උඳාධි/පු ඳශ්්චාත් උඳාධි ඩිපාේයෝභා රවළිඵව ේතෝතුරු

I.

යඵා ඇින ඳශ්්චාත් උඳාධි/පු ඳශ්්චාත් උඳාධි ඩිපාේයෝභාව :-......................................................

II.

යඵා ෙත් ආාතනා

:- ...............................................................................................

III.

මාය සීභාව

:- ...............................................................................................

IV.

සුදුසුම්  රප්ා ඇින  ලනා :- ...............................................................................................

15. ආ න්න ව ් 05 ම වා්යෂිම මා්යා ාධනා අනුව අව ාන ඇෙයීභ
ව්යෂා

අව ාන ඇෙයීභ
(විශිෂ්ායි/පු භානය ප්රභාකාට වඩා හහයයි/පු
අ තුු දාාමයි)

තුු  දාාමයි/පු

16. යඵා ඇින වැු පා ්හිත නිවා ප රවළිඵ වි ්ත්:.............................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
17. විේශ්යෂ සුදුසුම් 

:-

.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
18. ේවනත් ේතෝතුරු

:-

.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
19. යඵා ඇින ේද්ශ්ා හා විේද්ශීා රපහුු  රවළිඵ ේතෝතුරු:.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
ේභභ අාදු් ඳේත් භා විසින් ඳාා ඇින සිාළු ේතෝතුරු තය හා නිවැ් ල ඵව ප්රමාශ් ම්මි.

 ලනා :-

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

.............................................
අාදු් මරුේේ අත් න

ආාතන ප්රධානිාාේේ නි්යේද්ශ්ා
.......................................... ේය

ේ යවා ම්න ..................................................... (ේ යවා) .............

ේරයණියේේත ..................................................... භහතා/පුමිා ර්්යවා න්න ව්යෂ 05 ම සිාළු වැු පා ව්යධම
උඳාා ඇින /පුනැින ඵවත්, ර්්යවා න්න ව්යෂ 05 ම මායේතදී නියධාරිාාට /පු නියධාරිණියේාට විරුද්ධ
විනාානුකූය මටයුතු සිදුම් ඇින/පු නැින ඵවත්, හ ලරිේතදී නියධාරිාාට /පු නියධාරිණියේාට විරුද්ධව
විනාානුකූයව මටයුතු කිරීභට අදහ ් ම් ඇින /පු ේනොභැින ඵවත් හිනම ම්මි. හහත හන් තනතු්ට
ඔහු/පු ඇා සුදුසුම්  යඵන /පුේනොයඵන ඵව

හන් ම්න අත් ඒ අනුව අාදු් ඳත නි්යේද්ශ් ම්මි./පු

ේනොම්මි.
 ලනා :-...............................

...................................................................
ආාතන ප්රධානිාාේේ අත් න හා නිය මු්ාව

ේදඳා්යතේ් න්තු ප්රධානිාාේේ නි්යේද්ශ්ා
..........................................
(ේ යවා).............ේරයණියේේත

ේය

ේ යවා

ම්න

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

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

............................................................................... තනතු්

භහතා/පුමිා

විසින්

හා අාදු්  ම්මින් හ ලරිඳත් ම් ඇින

අාදු් ඳත නි්යේද්ශ් ම්මි./පු ේනොම්මි.

 ලනා:-.................................

.....................................................
ේදඳා්යතේ් න්තු ප්රධානිාාේේ අත් නහා නිය මු්ාව

අභාතයාාශ් ේකම් ේේ නි්යේද්ශ්ා
..........................................
(ේ යවා).............ේරයණියේේත

ේය

ේ යවා

ම්න

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

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

............................................................................... තනතු්

භහතා/පුමිා

හා අාදු්  ම්මින් හ ලරිඳත් ම් ඇින

අාදු් ඳත නි්යේද්ශ් ම්මි./පු ේනොම්මි.

 ලනා:-....................................

විසින්

..............................................................
අභාතයාාශ් ේකම් ේේඅත් න හා නිය මු්ාව

