
                     

   

               

     

නම  

වම්මුඛ ඳරීක්ණ අංකය  

  
 

ජාතික ඳාවල්ල පුරප්ඳාඩු වී ඇති විදුශල්ඳති තනතුරු වශා නිධාරීන් තතෝරා ඳත් කිරීතම් වම්මුඛ ඳරීක්ණ 

වශා කැවීම - ශ්රී ංකා අධයාඳන ඳරිඳාන තවේලය I තරේණිය 

රාජය තවේලා තක මින් වභාතේ අධයාඳන තවේලා කමිවේතේ නියමය ඳරි ද  දලන න පුරා හිටි ශ්රී ංකා අධයාඳන 

ඳරිඳාන තවේලතේ I තරේණිතේ නිධාරිතයකු විදුශල්ඳති ධුරය දැරිය යුතු ජාතික ඳාවල් 31 ක විදුශල්ඳති 

පුරප්ඳාඩු වම්පූර්ණ කිරීතම් වම්මුඛ ඳරීක්ණ වශා ඔබ කැලනු බන බල වතුින් දන්ලා සිිමි. 

02. ඒ වශා ඉසුරුඳාය, අධයාඳන අමාතයංතේ 03 ලන මශෂ කමිවේ ාාලට       දන                                                                                                                                                               

තඳ.ල/ඳ.ල        ට ඳැමිතණන තව කාරුණිකල දන්ලා සිිමි. එ දනට ඳශත වශන් ලිහි තල්ඛනල මුල් හිටඳත් 

ශා ආයතන ප්රධානියා විසින් වශතික කරන ද අදාෂ වශතිකල ඡායා හිටඳත් (අංක I සිට VII දක්ලා තල්ඛන) 

තග නුලක් ඳශත වශන් අනුහිළිතලට වකව් කර ඔබතේ නම ශා වම්මුඛ ඳරීක්ණ අංකය වශන් කර වම්මුඛ 

ඳරීක්ණ මණ්ඩය තලත ඉ දරිඳත් කෂ යුතුය. 

I. වම්මුඛ ඳරීක්ණය වශා කැවීතම් ලිහිය 

II. ජාතික ශැඳුනුම්ඳත 

III. නතමට තලනවක් ඳලතී නම් ඒ වශා  දවුරුම් ප්රකාය (නතමට තලනවක් ඳලතී නම් ඳමණක්) 

IV. තවේලා ඳෂපුරුද්ද  වනාථ කිරීම වශා 

A. ශ්රී ංකා අධයාඳන ඳරිඳාන තවේලතේ I තරේණියට සවව් ක ලිහිය  
 

B. ශ්රී ංකා අධයාඳන ඳරිඳාන තවේලතේ I තරේණියට ඳත් ව  දන සිට 2021.10.12  දන දක්ලා 

ආයතන ප්රධානියා විසින් නිකුත් කරනු බන තවේලය හිළිබ වශතිකය - ආකෘති ඳත්ර අංක 

01 

V. අධයාඳන සුදුසුකම් - අනු අංක 02 යටතත් ද 
 

VI. තවේලා ඇගයීම අනු අංක 05 යටතත් ද 

VII. අධයාඳනයට අදා ඳර්තේණ වශ ප්රකාන අනු අංක 06 යටතත් ද 

 

a) අයදුම්ඳත් කැවීතම් නිතේදනතේ කුණු ඳිඳාිතේ අංක 6 යටතත් ඔබ විසින් ඉ දරිඳත් කිරීමට 

බාතඳ තර ත්තු ලන අධයාඳන ඳර්තේණ ශා ප්රකාන ල වශතික කරන ද හිටඳත් ඉ දරිඳත් 

කිරීතම්දී එම ඳර්තේණය/ප්රකානය කුමක්ද යන්න ඳැශැ දලිල දක්ලා ඇති හිවේල/හිවේ එම 

ප්රකානයන් කෘති/ප්රකාන තව ඔබතේ නම වශන් ලන හිවේල/හිවේ ල ආයතන ප්රධානි 

වශතික කරන ද හිටඳත් වමඟ අදා ඳර්තේණ ශා ප්රකාන ල මුල් හිටඳත් ඉ දරිඳත් කෂ 

යුතුය. 

 

 

 

 

 

ED/4/58/20/ජා.ඳා - 

SLEAS/ESC 

 

2021.11.15 



03. කුණු බා ගැනීම වශා ඉ දරිඳත් කරනු බන තල්ඛනයන්ට දකුණු ඳව ඉශෂ තකෂලර කුණු ඳිඳාිතේ 

කුමන අනු අංකය යටතත් කුණු බා ගැනීමට ඉ දරිඳත් කරන්තන්ද යන්න වශන් කර තිබිය යුතුය.  

 සදා - අධයාඳන සුදුසුකම්  වශා ඉ දරිඳත් කරනු බන වශතික  - අනු අංක 02 

ඒ අනුල ඡායා හිටඳත් තග නුල වැකසීතමන් ඳසු තම් වමග අමුණා ඇති ආකෘති ඳත්ර අංක 02 වම්පූර්ණ කර 

තග නුල වමග වම්මුඛ ඳරීක්ණ මණ්ඩය තලත ඉ දරිඳත් ක යුතුය. ප්රසිද්ධ කර ඇති කුණු ඳිඳාිතේ දක්ලා 

ඇති ‘වටශන්’ තකතරට මනා අලධානතයන් යුක්තල තල්ඛන ඉ දරිඳත් ක යුතුය  
 

04. තමම වම්මුඛ ඳරීක්ණතේදී ඔබ දක්ලනු බන කාර්ය වාධනය ශා ඔබතේ අධයාඳන සුදුසුකම් අනුල 

සඳයාගනු බන කුණු මත බා ගන්නා වමව්ථ  කුවතාලතේ ප්රමුඛතාලය අනුල ඳමණක්  විදුශල්ඳති තනතුරු 

පුරප්ඳාඩු වී ඇති ජාතික ඳාවල් විදුශල්ඳති තනතුරකට ඳත් කරනු ැබීම සිදු තේ. 

05. අයදුම්කරුලන් අදාෂ අයදුම්ඳත්රතේ මනාඳය ඳෂකරන ද නනෑම ජාතික ඳාවක විදුශල්ඳති තනතුරකට 

ඳත්වීම් දතශ ත් අනිලාර්යතයන්ම එම තනතුතරට රාජකාරී භාරගත යුතු බලත්, ඳසුල අයදුම්ඳත්රතේ මනාඳය 

තලනව් කිරීම වශා කරනු බන ඉල්ලීම් වකා තන බන බලත්  ලැඩිදුරටත් දන්ලමි.  

06. වම්මුඛ ඳරීක්ණයට වශභාගිවීම ඳමණක් පුරප්ඳාඩු වී ඇති ජාතික ඳාවක විදුශල්ඳති තනතුරක් බා 

ගැනීම වශා ටමිකමක් තන ලන බලත්, දැනට පුරප්ඳාඩු වී ඇති ජාතික ඳාවල් විදුශල්ඳති තනතුරු සියල් 

වශාම නිධාරීන් ඳත් කිරීතම් තශෝ තනතුරු කිටඳයක් වශා ඳමණක් නිධාරීන් ඳත් කිරීතම් අලවාන තීරණය 

රාජය තවේලා තක මින් වභාතේ අධයාඳන තවේලා කමිවේල වතු ලන බල ද, ලැඩිදුරටත් අලධාරණය කරමි. 

 

 

 

ඩබ්ලිේ.එම්.එන්.තේ. පු්ඳකුමර 

අතිතර්ක තල්කම්           

(අධයාඳන තවේලා ආයතන) 

අධයාඳන තල්කම් තලනුලට              

 

අලධානයට: ඔබ නියමිත  දන වම්මුඛ ඳරීක්ණයට වශභාගී වීම අනිලාර්යය බල ද වම්මුඛ ඳරීක්ණයට වශභාගී 

වීතම්දී ඉශත වශන් ලිහි තල්ඛන සියල්ම නිලැර ද තව රැතගන ඳැමිණිය යුතු බලද වම්මුඛ ඳරීක්ණ 

අලව්ථාතලන් ඳසුල කිසිදු තශේතුලක් මත කිසිදු තල්ඛනයක් සුදුසුකම් වනාථ කිරිම වශා භාර තන ගන්නා බල ද 

තලදුරටත් අලධාරණය කරමි.  

 

 

 
 


