
1 
 

අභ්ය න්තර විභභ්යග විවේදනයයි. 

PPSC/EX/4/1/17/2/2022 

වයඹවපළගත්වසභ්යගව ගජ්ය වේස වගවේම ිෂනන්තවසභ්යගව, 

පළගත්වසභ්යගවමගර්යගලවසංකීර්ණය, 

කුරුණෑ ල. 

2022.10.26 

 

වයඹ පළාත් සභා රාජ්යං ේස වේ  ර  ීේ කා ා කාෂණ ස ේස වේ   III ේේ ණියේේ   ා  නිකධරයන් සඳ ා 

වන  ාර්යෂණ මකා  ඩඉම් විභාගය - 2018 (I)(2021) 
 

ශවීකව ලංමගවරගෂණනණවේස වේඅවඅමත රවේස වගව ව වසථාගව ව අමතූලලවවයේාෝෂණරවිභභ්යග ,ව ිභභ්යග ව ේම  සගරිසථව

ජ්යය ගල්විභසින්තව2023 ේපබරවාරි මසවේම ළඹදීවපවත්වමතවලබයවබවවේ ින්තවිවේදනයයවම මතවලැේේ. 

 

02.වවවවව (i) ේ  විභභ්යග ,විභභ්යග වේම  සගරිසථවජ්යය ගල්විභසින්තවපවත්වමතවලබයවඅර විභභ්යග යවපැවැත්වී ව

හගවපවීතිඵලවිවකුත්වකිරී වසම්බන්තධේයන්තවඔහුවිභසින්තවිවය වම යවලනවනීතිරීතිවවල ව විභභ්යග ව

අේේෂණනමයන්තවය ත්වේද. 

 

(ii) ේ  වනීතිරීතිවඋල්ලංඝයයවමළේහ ත්,ව ිභභ්යග ව ේම  සගරිසථව ජ්යය ගල්ව ිභසින්තව පයවමතවලබයව

නඬුව ම වය ත්වවී  වඔවුය වසිදුේවයවගවඇර. 
 

03. ේ  විභභ්යග යවසඳහගවඉල්ලුම්වකිරීේම්වආනර්ශවඅයදුම්පරවීයවේ  විවේදනයයවඅවසගයේඅවපළම වඇර.ව

එ වආනර්ශවඅයදුම්පරවීයවඅමතවවඅේේෂණනම/අේේෂණෂිමගවන්තවසථවකීයවඅයදුම්පරවීයවිළියේයළවම ව රවුතු වඅර , 

ඒවඅමතවවවයඹවපළගත්ව ගජ්ය වේස වේඅවිවලධගරින්තවඔවුන්තවේස වයවම යවේනපගර්රේම්න්තු ේදවපවීධගිවයගව ිනන්තව

2022 ේනොවැම්බර් 21 දිනවේය ඉෂණ වගව“ේේ ම්, වයඹ පළාත් සභා රාජ්යං ේස වා ේ ොිෂ න් සභාව, පළාත් 

සභා  ාර්යාක සාකීර්සය, කුරුසෑගක” යයවලිිළයය වර වඅයදුම්පරවීයවලියගපිංංි වරැපෑේලන්තවඑිභයවුතු ය.ව

අයදුම්පත්වඉිංරිපත්වම යවලිුතම්වමව ේඅව ව ත්වපසව ඉහළව ේමළවේර්ව ිභභ්යග ේඅවය වසඳහන්තවිභයවුතු ය.ව

අයදුම්පත්වභ්යග ව ැනීේම්වඅවසගයවිංය වපසුවවලැේබයවඅයදුම්පත්වපවීතිෂණේන පවම මතවලැේේ. 

 

04. අයදුම්මරුවන්තේේවඅයය රගව:-ව 

ිභභ්යග ව ශගලගේදදීව ර ගව ේපනීව සිටියව එෂණව එෂණව ිභනයව සඳහගව ිභභ්යග ව ශගලගධිපතිව සෑහී  ව පත්වයව පරිිංව ර ව

අයය රගවවඅේේෂණනමව/වඅේේෂණෂිමගවන්තවිභසින්තවසයගාවමළවුතු ය.වඒවසඳහගවපහරවසඳහන්තවලියිභලිවවලින්තව

එමෂණවිභභ්යග වශගලගධිපතිවේවරවඉිංරිපත්වමළවුතු ය. 
 

(අ)වවවජ්යගතිමවහැදුමතම්වපත්රෂය. 

(ආ)වවලංගුවිභේේශව  න්තවබලපරවීය.ව 

(ඇ)වවලංගුවශ්රීශවලගංකිමවරියදුරුවබලපත්රෂය. 

 

එේ න්ත විභභ්යග වඅේේෂණනමින්තවඅයය රගවවරහවුරුවම ව රවහැකිවවයවපරිිංවුහහුණවහගවේනමන්තවආව ණයව

කිරීේ න්තවේර  වවිභභ්යග වශගලගව වඇු ළුවිභයවුතු ය.වඑේස වර වඅයය රගවවසයගාවකිරී ව්රනතිෂණේන පවම යව

අයදුම්මරුවන්තව ිභභ්යග ව ශගලගව ව ඇු ලත්ව ම ව ේය  ැේන්ත.ව රවව නව ිභභ්යග ව ශගලගව ව ඇු ළුව වුව ේ  ේහ ේත්ව

ිභභ්යග යවඅවසන්තවවීවඉන්තවිළ වයවේරෂණවිභභ්යග වබලධගරීන්තවඅයදුම්මරුවහඳුයග රවහැකිවපරිිංවුහහුණවහගවේනමන්තව

ආව ණයවකිරීේ න්තවේර  වවසිටියවුතු ය.වව 
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05. අයදුම්පක  ය:-  

(i)  “ඒව 4”ව පවී ගණේඅවමදනගසියමවඅයැදුම්පරවීයව ිළියේයලවමළවුතු ය.ව අංමව 01ව සි ව 07ව ේරෂණව

පළුහවිළටුව නවඉතිරියවඅේයෂණවිළටුව නවඇු ළත්විභයවුතු ය.වඅයැදුම්පරවීයවයු රුලියයයවම විළියේයලව

ම ව  රව හැකිව වුවන,ව එයව ිවවැ ිංවව හගව පැහැිංලිවව අයැදුම්මරුේේව අත්අකුරින්ත ව ිළ ිභයව ුතු ය.ව

අේේෂණනම/අේේෂණෂිමගවන්තවේ  විභභ්යග ය වේපනීවසිටියවභ්යගනගව ගධ ේයන්තවඅයදුම්පරවිළ ිභයවුතු ය. 

(ii) අයඳුම්පරවීයව ිළියේයලව ම  න්තයගව ිභ ව එහිව ශීර්නේඅව සඳහන්තව ිභභ්යග ේඅව ය ව සිංහලව

අයඳුම්පරවීවලවසිංහල වඅ ර වවඉං වීකසිේයන්තන,වේන ළවඅයඳුම්පරවීවලවේන ළ වඅ ර වවඉං වීකසිේයන්තනව

ේයිංයව ුතු ි.ව ආනර්ශව අයඳුම්පරවීය ව අමතූලලව ේය වයව අයඳුම්පරවීත්,ව අසම්පූර්ණව ේලසව ේර  ු රුව

සඳහන්තවම වඇතිවඅයඳුම්පරවීත්ව නැමතම්දී කින්තවේර  වවපවීතිෂණේන පවම මතවලැේේ.ව අයැදුම්මරුවිභසින්තව

සම්පූර්ණවම යවලනවඅයඳුම්පරවීයවිභභ්යග විවේදනයේඅවසඳහන්තවආනර්ශවඅයදුම්පරවීය වඅමතූලලනවයන්තයව

ිළියබඳවවඅයැදුම්මරුවිභසින්ත විභ සගවබැලියවුතු වඅර ,වඑ වඅයඳුම්පරවීේඅවඡගයගවිළ පරෂණවළඟවරබගව

 ැනී වපවීේයෝජ්යයවත්වවමතවඇර. 
 

06. ිභභ්යග ව ගසථු :- 

 පළුහව  ව ේ  ව සම්පූර්ණව ිභභ්යග ය ව ේහෝව එෂණව ිභනයයම ව ේපනීව සිටියවිවලධගරින්තව ිභසින්තව ිභභ්යග ව

 ගසථු වෂණවේ ිභයවුතු වේය ේද.වඑේස වවුවත්වඉන්තපසුවවග වවලිංවිවලධගරීන්තවිභභ්යග ය වේපනී සිටින්තේන්තව

යම්වසම්පූර්ණවිභභ්යග යවසඳහගවරු:ව500/-ෂණන,වඑෂණවිභනයයෂණවසඳහගවේපනීවසිටින්තේන්තවයම්වරු:250/-වෂණනව

වයඹවපළගත්වසභ්යගේදවවආනගයම්වශීර්නව2003-02-13ව වබැ වයවපරිිංවවයඹවපළගේත්වඕයෑ වපවීගේේශීයව

ේල්මම්වමගර්යගලයම වේ වගවලබග න්තයගවලනව ව.ප.ස.ුහ.02වකුිභරගන්තසියෂණවඅයදුම්පරවීේඅවිවයිෂරව

සථාගයේඅවේය  ැලේවයවේස වඅලවගවඉිංරිපත්වමළවුතු ය.වේ  වලදුපේත්වඡගයගවිළ පරෂණවඅයදුම්මරුව

ේවරවරබගව ැනී වපවීේයෝජ්යයවත්වවමතවඇර.වේ  ය වමරුණෂණවය ේත්වවුවනව ේ  ව ගසථු වවආපසුව

ේ වමතවේය ලැේේ.වේ  විභභ්යග යවසඳහගවේ වමතවලබයව ගසථු වවේවයත්වකිසිදුවිභභ්යග යම ව ගරුව

කිරී  නවවඉදේනමතවේය ලැේේ. 
 

07. ිභභ්යග ව්රනේදශපත්රෂ:- 

විවවැ ිංවව සම්පූර්ණ ම යව ලනව අයඳුම්පත්රෂව ඉිංරිපත්ව ම ව ඇතිව අයඳුම්මරුවන්තව ේවරව ිභභ්යග ව

ේම  සගරිසථවජ්යය ගල්විභසින්තවිභභ්යග වමගලස හේන්තවිළ පරෂණවස ඟවපවීේදශපරවීවිවකුත්වම මතවඇර.ව

ිභභ්යග ය ව ේපනීව සිටියව ිවලධගරින්තව ිභසින්තව ිභභ්යග ව ශගලගධිපතිව ේවරව ඔවුන්තේේව අත්සයව සහතිමව

ම වග ත්වපවීේදශපරවීව වවඉිංරිපත්වමලවුතු ය.වඑවැිවවපවීේදශපරවීවේය  ැතිවවිභභ්යග ය වේපනීවසිීම  ව

ඉදේනමතවේය ලැේේ.වඅයැදුම්මරුවන්තවේවරවපවීේදශවපරවීවිවකුත්වමළවවහග වඒවබවවසඳහන්තවම ිෂන්තව

පුවත්පත්විවේදනයයෂණවශවීකවලංමගවිභභ්යග වේනපගර්රේම්න්තු වව ිනන්තවපලම මතවඇර.විවේදනයයවපළවීව

ිංයව 02ව ෂණව ේහෝව 03ව ෂණව  රවූව පසුවත්වපවීේදශපරවීයව ේය ලැුණි වයම්වෆැෂණසථව  ිනන්තවපවීේදශපරවීේඅව

ිළ පරෂණව ලබග ැනී ව සඳහගව ව පහරව සඳහන්තව ිභසථර ව පළගත්ව  ගජ්ය ව සභ්යගව ේස වගව ේම ිෂනන්තව සභ්යගවව

ේවතින්තවවලබගේ යවෆැෂණසථව ිනන්ත ශවීකවලංමගවිභභ්යග වේනපගර්රේම්න්තු වවේවරවවහග වනැන්තිභයවුතු ය.ව 
 

(i) ිභභ්යග ේඅවය :…………………………………………………………...... 
(ii) අයැදුම්මරුේේවසම්පූර්ණවය :………………………………………… 
(iii) ලිිළයය:……………………………………………………………….. 
(iv) ජ්යගතිමවහැඳුමතම්පත්වඅංමයව:ව.......................................................................... 
(v) ඉල්ලුම්පරවීයවවයඹවපළගත්වසභ්යගව ගජ්ය වේස වගවේම ිෂනන්තවසභ්යගවමගර්යගලේයන්තවරැපැල්ව

මලවිංයයවහගවලියගපිංංි වඅංමය:ව………………………………… 
(vi) පවීේදශපරවීයවඑවී වසඳහගවෆැෂණසථවඅංමය:ව………………………………… 

 
ිභභ්යග යව සඳහගව වයව ්රනේදශපත්රෂේඅව අයඳුම්මරුේේව අත්සයව සහතිමව ම ව තිියයව ුතු ය.ව කිසියම්ව
ආයරයයකින්තවිභභ්යග ය වඉල්ලුම්වම යවඅයඳුම්මරුේවකුවර වඅත්සයවආයරයව්රනධගිවයගවේහෝවඔහුව
ිභසින්තවබලයවපව යවලනවිවලධගරිේයකුවලවගවේහෝව ජ්යේඅවපගසලමව්රනධගිවයකු/විභශ්රගිෂමවිවලධ යකු,ව
ේම ට්ඨගසේඅව ග්රාග ව ිවලධගරිව ේයකු,ව සග නගයව ිභිවශථචයමග ව ේයකු,ව ිංදරුම්ව
ේම  සගරිසථව ේයකු,ව නීතිඥව ේයකු,ව ්රනසිේධව ේය රගරිසථව ේයකු,ව ත්රි ිභධව හුහනගේදව අධිමගරිලත්ව
ිවලධගරිේයකු,ව ජ්යේඅවේහෝවපළගත්ව ගජ්ය  ේස වේඅවේහෝවසථථි ව ගණ්දලිමවේශ්ර ි ේඅවිවලධ ේයකුව
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ේහෝව ේබෞේධ ිභහග සථාගයයමව ිභහග ගධිපතිව ේහෝව යගයමව සථවගමීන්තව වහන්තේස ව ය ෂණව ේහෝව අය ව
ආ ිෂමවපූජ්ය  සථාගයයෂණවභ්යග වේහෝවපූජ්ය වපෂණනේඅවසැලකියවුතු වරත්ත්වයෂණවන යවඅයකුවේහෝවලවගව
සහතිමවම වගව රවුතු ය. 

 

 

08. ේ  ව ිභභ්යග යව සිංහල,ව ේන ළව හගව ඉං වීකසිව යයව භ්යගනගව  ගධ යන්තේ න්තව පැවැත්ේද.ව අයැදුම්මරුවකුව

ර ග වඅනගලවඑෂණව ගධ යෂණවප ණෂණවේරෝ ගව රවුතු වඅර ,විභභ්යග ය විවයිෂරවසියළු වපවීශථයවපරවීව

සඳහගවඑ ව ගධ ේයන්ත වවිළියු රුවසැපියවුතු ය.වඉල්ලුම්වම මතවලබයවවභ්යගනගව ගධ යවපසුවවේවයසථව

කිරී  වඉදේනමතවේය ලැේේ. 

 

09. ශ්රීශවලංමගවරගෂණනණවේස වේඅව III ේශ්ර ි ේඅවිවලධ යන්ත වේපනීවසිටියවහැෂණේෂණවශ්රීශවලංමගවරගෂණනණව

 ේස වේඅව පළුහව මගර්යෂණන රගව මදඉම්ව ිභභ්යග ය ව ප ණෂණව වයව අර ,ව ඔවුන්ත ව ේනවයව

 මගර්යෂණන රගවමදඉම්විභභ්යග ය වේපනීවසිටියවේය හැම.ව 

 

10. අයැදුම්පත්ව භ්යග  න්තයගව අවසන්තව ිංයයව වයව ිභ ව ශ්රීශව ලංමගව රගෂණනණව ේස වේඅව IIIව ේශ්ර ි ය වවවවවවවවවවවව

ඇු ළත්වවසිටියවිවලධ යන්ත වපළුහවමගර්යෂණන රගවමදඉම්විභභ්යග ය වේපනීවසිටියවහැම. 

 

11. ඉහරව (06)ව වැිවව ේේනේඅව සඳහන්තව ම ව ඇතිව අවශ රගවයන්තව සපු ගී  ව අේප ේහ සත්ව වයව

අේේෂණනමයන්තවිභසින්තවපසුවවඉිංරිපත්වේමේ යවලියකියිභලිවසලමගවබලමතවේය ලැේේ. 

 

12. පළුහවයවමගර්යෂණන රගවමදඉම්විභභ්යග යවස ත්වී  වඅනගළවිවයිෂරවමගලයවු ළවර වඅභි රයවපරිිං,වව

එෂණව එෂණවිභනයයවසඳහගව ේවන්තවේවන්තවවශේයන්තවහගව එකිේයම වේවයසථව වූව වග වලදීව ේපනීව සිීම  ව

ිවලධ යන්ත වහැකිේද.වඑේරකුදුවවුවත්වසග ගර්ායෂණවසඳහගවඑෂණවඑෂණවපවීශථයවපරවීයකින්තවඅව වවශේයන්තව

40 % මවලකුණුවපවී ගණයෂණවලබග රවුතු ය. 

 

13. ිභභ්යග වපටිපගටිය:- 

 

(1)වIIIවේශ්ර ි ේඅවිවලධගරීන්තවසඳහගවවයවමගර්යෂණන රගවමදඉම්විභභ්යග යවපහරවසඳහන්තවපවීශථයවපරවීව02ව

 වවවවවවන්තවස න්තිභරවේද.ව 

ිභනයවඅංමයව(01) - වආයරයවසංග්රාහයවහගව ගජ්ය  ේස වගවේම ිෂනන්තවසභ්යගේදවමගර්යවපටිපගටිමව 

   වවරීතිවව(මගලයවපැයව02වකි)වලකුණුව100ි 

ිභනයවඅංමයව(02) - වුහනල්වේ ගුලගසිවව 

   වව(මගලයවපැයව02වකි)වලකුණුව100ි 

ිභනයවිවර්ේේශයව:- 

ආයරයවසංග්රාහයවහගව ගජ්ය  ේස වගවේම ිෂනන්තවසභ්යගේදවමගර්යවපටිපගටිමවරීතිව-ව(ිභනයවඅංමයව-ව01) 

 

ේ  ව පවීශථයව පරවීයව  ගජ්ය  ේස වගව ේම ිෂනන්තව සභ්යගේදව මගර්යව පටිපගටිමව රීතිව සහව ආයරයව සං වීහේඅව පහරව

සඳහන්තවපරිච්ේේනව රවසැමේස . 

VIII වයවපරිච්ේේනයව-වඅතිමගලවදී යග,විවවගඩුවනවසථවහගවිවවගඩුවනවසථවසඳහගවවැටුේවහගවදී යග 

XII  වයවපරිච්ේේනයව-විවවගඩු 

XIII වයවපරිච්ේේනයව-වදුම්රියවබලපරවී 

XIVවවයවපරිච්ේේනයව-විංවියවඇු ලරව ගජ්යමගරීව  න්ත 

XIX වයවපරිච්ේේනයව-  ජ්යේඅවිවවගස  
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මුදේ ේරගුකාසි - (වි ය අා ය - 02)  

ේ  වපවීශථයවපරවීයවුහනල්වේ ගුලගසිවලවපහරවසඳහන්තවපරිච්ේේනව රවසැමේස . 

 

(i) I වැිවවපරිච්ේේනය 

 වවවවවවිභයනම්වහගවආනගයම්වඇසථරේම්න්තු ව 

ඒමගබේධව අ ුහනලව සහව ිභයනම්ව සැලසුම්ව කිරී ව හගව වැදව ස හන්ත රව කිරී ,ව වගර්ෂිමව ිභයනම්ව

ඇසථරේම්න්තු වඉිංරිපත්වකිරීේම්වසථවරූපය, යවවේයෝජ්යයග,විභයනම්වඇසථරේම්න්තු විළියේයළවකිරීේම්ව

ව කී ,විභයනම්වවඇසථරේම්න්තු වලවේවයසථවකිරීම්. 

 වවවවවව(ුහ.ේ .ව01වසි ව68වනෂණවග) 

 

(ii) III වැිවවපරිච්ේේනය 

මූල වමළ යගම ණයවහගවඋත්ර ගනගිවබව 

පවීධගයව ණමවිවලධගරින්ත,ව  ණමවිවලධගරින්ත,වආනගයම්විනණුම්විවලධගරින්තවේ වීම්වසඳහගවබලයව

ලබගදී ,වඅමත රවකිරී ,වසහතිමවකිරී ,වමගර්යවපැවරී . 

(ුහ.ේ .ව124වසි ව147වනෂණවග)ව 

 

14. ිභභ්යග වපවීතිඑලවිවකුත්වකිරී :- 

ිභභ්යග වේම  සගරිසථවජ්යය ගල්වේවතින්තවපළගත්ව ගජ්ය වේස වගවේම ිෂනන්තවසභ්යගේදවේල්මම්වේවරවපවීතිඑලව

ලැුණණුවපසුවඒවබවවඅනගළවේනපගර්රේම්න්තු වවපවීධගිවන්තවවේවරවනැමතම්වදී  වම ුතු වම මතවලැේේ. 

 

15. ේ  ව ිභභ්යග යව සඳහගව ්රනේදශව ව පත්රෂව ලැුණ,ව පළුහව වරගව ව ිභභ්යග යව සඳහගව ේපනීව සිටියවිවලධගරීන්ත ව

ිභභ්යග ය වේපනීවසිීම  වහැකිවයවපරිිංවේනපගර්රේම්න්තු වව්රනධගනීන්තවිභසින්තව ගජ්යමගරිවිවවගඩුවලබගවිංයව

ුතු ය.ව  න්තව ගසථු වේ වමතවේය ලැේේ.  

 
 

16. ේ  විභභ්යග විවේදනයේඅවිභධිිභධගයවසලසගවේය  ැතිවමව වමරුණෂණවිළලිබඳවවුවනවවයඹවපළගත්වසභ්යගව

 ගජ්ය වේස වගවේම ිෂනන්තවසභ්යගේදවීර ණයවඅවසගයවීර ණයවේද. 

 
 

17. ිභභ්යග ව අේේෂණනමේයකු ව ිභභ්යග ව පවීේදශව පරවීයෂණවිවකුත්වකිරී වඔහුව /වඇයව ිභභ්යග ය ව ඉිංරිපත්වී  ව

සුදුසුමම්වසපු ගවඇතිවබව විළිය ැනී ෂණවේලසවේය සැලකියවුතු ය. 

 
 

 

 

 

 

 

 ීම.වබී.විභක්රැ සිංහ, 

 ේල්මම්, 

 වයඹවපළගත්වසභ්යගව ගජ්ය වේස වගවේම ිෂනන්තවසභ්යගවව, 
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ආදර්ර අයැදුම්පක  ය 

 

වවවවව    (මගර්යගීයවපවීේයෝජ්යයයවසඳහග) 

 

වයඹ පළාත් සභා රාජ්යං ේස වේ  ර  ීේ කා ා කාෂණ ස ේස වේ   III ේේ ණියේේ  නිකධරයන් සඳ ා වන 

 ාර්යෂණ මකා  ඩඉම් විභාගය - 2018 (II)(2023) 

Efficiency Bar Examination Prescribed For Officers In Grade III of Sri Lanka 

Technological Service of Provincial Council Public Service (NWP) – 2018 (II) 2023 
 

(එෂණව ිවලධගරීේයකු ව III ේශ්ර ි යව සහව IIව ේශ්ර ි යව ිභභ්යග ව ේනමව සඳහග ව එමව ව අයදුම්පත්ව ඉිංරිපත්ව මළව

ේය හැම) 
 

වවවිභභ්යග ය වේපනීවසිටියවවභ්යගනගව ගධ ය 

වවව       

 සිංහලව-ව2       

 ේන ළව-ව3       

 ඉං වීකසිව-ව4                                                            

(අනගළවඅංමයවේම ටුවවු ළවලියන්තය)වවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවව  වවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවව 
 

01. ඔබවඅයත්වවන්තේන්තවපළගත්ව ගජ්ය වේස වය වන, එේස වේය  ැතිවයම්වකු යව ගජ්ය වේස වය නවයයවව  

(ඔබවඅයත්ව ගජ්ය වේස වය වඅනගළවඅංමයවේම ටුවවු ළවලියන්තය) 
 

02. (අ) සම්පූර්ණවය ව(ඉං වීකසිවමැිළ ල්වඅකුේ න්ත)වව:................................................................ 
(උනග:-වHERATH MUDIYANSELAGE SAMAN  KUMARAවGUNAWARDHANA) 

(ආ) අ  වේයේනයවය වුහලින්තනවඅේයකුත්වයම්වලවුහලකුරුවපසුවනවේය නගවය : 
 (ඉං වීකසිවවමැිළ ල්වඅකුේ න්ත)වව:..................................................................................... 
 (උනගව:-වGUNAWARDHANA H.M.S.K) 
(ඇ) සම්පූර්ණවය ව(සිංහේලන්ත/ේන ේළන්ත):....................................................................... 

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

03.ව ගජ්යමගරීවලිිළයයව:ව(ේ  වලිිළයය විභභ්යග වපවීේදශවපරවීවරැපැල්වම මතවලැේේ) 

(ඉං වීකසිවමැිළ ල්වඅකුරින්ත):ව...................................................................................................... 

(සිංහේලන්ත/ේන ේළන්ත)වවව:ව..................................................................................................... 
 

04.වවසථරවීකව/වපුරුනවභ්යගවය 

  පුරුනව-0  

සථරවීකවවව-ව1  

(අනගළවඅංමයවේම ටුවවු ළවලියන්තය)  
 

05.වවජ්යගතිමවහැඳුමතම්පත්වඅංමයව: 

 

06.  ජ්යං  වදු මායවඅංමය 

07.වවවවවවඉිංරිපත්වවයවිභනයය/ිභනයයන්ත 

  

විභනයය      ිභනයවඅංමය 

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

........................................................ 
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08. (i) උපන්තවිංයයව:-වවර්නය:වවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවව ගසය:වවවවවවවවවවවවවවවවිංයය:  

(ii) 2022.11.21විංය වවයස:වවවවවවඅවු: වවවව ගස: වවවවවවවවවවවවවවවවවවිංය: 
 

09. (i) පනිභවයග ය:-.............................................................................................. 
  

 (ii) 2022.11.21වවැිවවිංය වIIIවේශ්ර ි ේඅවේස වගවමගලය:ව................................................ 

10. ඔබවඅයත්වවයවේනපගර්රේම්න්තු වව:ව.............................................................................. 
 

11. ිභභ්යග ව ගසථු වේ වූවපවීගේේශීයවේල්මම්වමගර්යගලය:ව....................................................... 

 රිසිට්පත්වඅංමයව:………………………  ිංයය:…...........……………

 ුහනල:…………………… 

 

  

ඉහරව සඳහන්තව ිභසථර ව ිවවැ ිංව බවත්,ව ඉහරව නෂණවගව ඇතිව භ්යගනගව  ගධ ේයන්තව ේ  ව ිභභ්යග ය ව ේපනීව සිීම  ව

හිිෂමම්වඇතිවබවත්වපවීමගශවම ිෂ.වරවනවිභභ්යග යවපැවැත්වී වහගව්රනතිඵලවිවකුත්වකිරී වසම්බන්තධේයන්තවිභභ්යග ව

ේම  සගරිසථව ජ්යය ගල්වහගවවයඹවපළගත්වසභ්යගව  ගජ්ය වේස වගව ේම ිෂනන්තවසභ්යගවව ිභසින්තවපයවමතවලබයවනීතිරීතිව

වල වය ත්වවයවබවනවපවථව මගශවම ිෂ. 

…………………........................ 

වවවවවවවවවවවවවවව      වවවවවවවවවවඅේේෂණනමයග/අේේෂණෂිමගවේේවඅත්සය 

ිංයය:………………… 

අත්සන ස ති  කිරීම 
 

 ගේේව මගර්යගලේඅව ිවලධගරිේයකු/ිවලධගරිිවයමව සහව  ගව ේපෞේ ලිමව වශේයන්තව නන්තයගව හඳුයයව

…………………......................…ව  හරග/ හත්ිෂය/ේ යිභයව ……………………ව ිංයව  ගව ඉිංරිිළ දීව

අත්සන්තවමළවබවත්,විවයිෂරවිභභ්යග ව ගසථු ේවන්තවිවනහසථවබවත්,විවයිෂරවිභභ්යග ව ගසථු වවේ වගවඇතිවබවත්,වඑ ව

ලදුපරවඅලවගවඇතිවබවත්වසහතිමවවම ිෂ. 

වවවවවවවව.......………………........ 

වඅත්සයවසහතිමවම න්තයගේේවඅත්සය 

ිංයයව:ව................................................. 

සහතිමවම යවිවලධගරියගේේවය ව:............................................. 

රයු  ව:ව............................................... 

ලිිළයයව:ව............................................... 

(ිවලවුහද්රාගේවන්තවසයගාවම න්තය.) 

ේදපාර්කේම්න්තු  ප  ධානියාේ  ස ති ය: 

ඉහරවඅංමව01වසි ව11වේරෂණවේේනවලවඅදංගුවේර  ු රුවිවවැ ිංවබවත්වවේ  වඅේේෂණනමයග /අේේෂණෂිමගව ව

ේ  ව ිභභ්යග ය ව ේපනීව සිීම  ව සුදුසුමම්වඇතිව බවත්,ව ඔහු/ඇයව ිභසින්තව නෂණවගව ඇතිව භ්යගනගව  ගධ ේයන්තව ේ  ව

ිභභ්යග ය වේපනීවසිීම  වඔහු /ඇය වසුදුසුමම්වඇතිවබවත්වසහතිමවම ිෂ. 

          වවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවව වව…………………………………………………… 

 වවවවවවවවවේනපගර්රේම්න්තු වපවීධගිවයගේේවඅත්සයවසහවපනිභවයග ය 

   (ිවලවුහද්රාගේවන්තවසයගාවම න්තය.) 

ිංයය:……………………………… 

ලදුපරවේ හිවඅලවන්තය. (ලදුපේරහිවඡගයගවිළ පරෂණවළඟවරබගව ැනී ව්රනේයෝජ්යවයවත්වවමතවඇර) 


