කාලගුණ විද්යා පද්රාතමේප්තුවේප පුරප්රාඩුව රවතින ශ්රී ලංකා ේාක්ෂණ ප ේවපේ කාලගුණ විද්යා
නිරීක්ෂක / තුනිප ද්ක ( පුහුණු පරේණිය ) ේනවේර ද්හා බඳවා ගැනීම ඳහා වන විවෘේ ේරග විභාග) 2019
1.0 කාලගුණ විද්යා පද්රාතමේප්තුවේපශ රී ලාකා ේාෂණ ණ ප ේ
ය පක කාලගුණ විද්යා
නිරීෂණ ක/ තුනිපශද්ක ේනවේරු පුරප්රාඩු 30 ඳහා පුහුණු කිරීප් පරයණියට බඳේා ගැනීමට
රැේැත්පේන විේෘේ ේරඟ විභාගය 2019 ේතම පක ජුලි ම රේත් ේනු ලබන අේර අයදු්රත් භාර
ගැනීප් අේ තු දිනය 2019 ේතම පක මැයි ම 06 ේන දින පශ. ඒ ඳහා සුදුසුක් ඇති රී ලාකා
පුරේැසියතුපගතු අයදු්රත් කැඳේනු ලැපේ.
2.0 විභාග පකොම ාරි ් ජනරාල් විසිතු රේත්ේනු ලබන ලිඛිේ රරීෂණ ණයක ප්රතිලල අනුේ ුස ලේාේ මේ
සුදුසුක් පුරා ඇති අපප්ෂණ කයතු රී ලාකා ේාෂණ ණ ප යේපක කාලගුණ විද්යා නිරීෂණ ක/
තුනිපශද්ක පල ේ ර 02 පුහුණු කාලයෂණ ඳහා බඳේා ගනු ලැපේ.එම පුහුණුේ අේ ානපක පරනී
සිටිය යුවේ පයෝගයේා රරීෂණ ණපයතු මත් ේන නිලාාරීතු රී ලාකා ේාෂණ ණ ප යේපක කාලගුණ
විද්යා නිරීෂණ ක/ තුනිපශද්ක III පරයණියට රත් කරනු ලැපේ.එම ේනවේර ථී
් ර හා විරාම ේැප්ප්
හිේය.ේ ර 3ක රරිේා කාලයකට යටත් පශ.
3.0 ප යේපයහි නියුෂණේ කරවීප් පරොදු නියමයතු හා පකොතුපේසි
3.1
3.2

3.3
3.4
3.5

3.6
3.7

3.8

රත් කරනු ලබන ාඛ්යාේ හා රත්වීම ක්රියාත්මක ේන දිනය රත්වී් බලාරයා විසිතු නිච් ය
කරනු ලැපේ.කිසිය් පුරප්රාඩු ාඛ්යාේෂණ පහෝ පුරප්රාඩු සියල්ලම පහෝ පනොරවරවීමට රත්වී්
බලාරයාට බලය ඇේ.
රාජය ප යේපක රත්වීම රාලනය පකපරන පරොදු පකොතුපේසි ේලටද්ශරී ලාකා ප්රජාේාතුත්රික
මාජේාදී ජනරජපක අාක 1930/12 හ 2015.09.01 දින ද්රන අති විපචය ගැ ට් රත්රපක ර
කරන ලද් රී ලාකා ේාෂණ ණ ප යේා ේයේ ්ාා ා්රහපක රනේා ඇති පහෝ ිනතු මවේ රනේනු
ලබන පහෝ ාපචෝාන ේලටද්ශ ආයේන ා්රහපක හා ුදද්ල් පරගුලාසි ා්රහපක විධිවිාාන
ේලටද් අාක 1589/30 හ 2009.02.20 ේැනි දින ද්රන අති විපචය ගැ ට් රත්රපක රල කරන
ලද් රාජය ප යේා පකොින තු භාපශ කාතමය රටිරාටික රීති ේලටද් යටත්ේ පේෝරා ගනු ලබන
අපප්ෂණ කපයුස ප යේපක ේ ර 02 ක පුහුණු කිරීප් පරයණියට බඳේා ගනු ලැපේ.
පේෝරා ගනු ලැබූ අයදු්කරුේතු දිේයිපතු කේර පරපද් ක වුේද් ප යේය ක යුවේ පශ.
රාජකාරී පශලාේතු ෑම විටම
ාමානය කාතමයාල පශලාේතු පනොේන අේර දිේා රා්රී
පද්පකහිම හ ප නසුරාද්ා හ ඉරිද්ා හ රජපක නිේාඩු දිනයතුහිද් පයපද්නු ඇේ. කෘේය
පල්ඛ්න අනුේද් රාජකාරී කිරීමට සිදු පශ.
පද්ේ රක පුහුණුේ පූතමණ ේචපයතු ්පූතමණ කරන බේටද්ශ පද්ේ රක පුහුණුපේතු රසු ේ ර
05 ෂණ පද්රාතමේප්තුවේපශ ප යේය කරන බේටද්ශ පද්රාතමේප්තුවේේ මඟ ගිවිසුමකට එ ඹිය
යුවේ අේරශ ඔහු / ඇය පුහුණුේ ආර්භක දිනපයතු රසු පුහුණුේ හැර ගියපහොත් පහෝ
ගිවිසු්ගේ කාලය පද්රාතමේප්තුවේපශ ප යේය කිරීමට අපරොපහො ත් වුේපහොත් පුහුණුේ ඳහා
රජයට ේැයවූ ුදද්ලද්ශ රු.250ශ000/-ක ේලාගු ුදද්ලෂණද් රී ලාකා ප්රජාේාතුත්රික මාජේාදී
ජනරජයට පගේන බේටද් පද්රාතමේප්තුවේේ විසිතු රවළිගතුනා වූ ඇරකරුේතු පද්පද්පනුසපේ
හතික වීම හිේේ බැඳු්කරයෂණ පුහුණුේ ආර්භ කිරිමට පරර ලියා අත් තු ක යුවේය.
රාජය භා ාේ පනොේන භා ා මාායයකිතු බඳේා ගත් නිලාාරිපයුස රරිේා කාලය වේ දී
රාජය භා ා රරීෂණ ණපයතු මත් විය යුවේය. නියිනේ කාලය වේ පමම රරීෂණ ණපයතු මත්
වීමට අපරොපහො ත් වීම ඊ ඟ ේැප්ප් ේතමාක විල්භනය වීමට පහයවේ ේනු ඇේ.
්ථීර රත්වීප් දින සිට ේ ර 05ෂණ ඇවේ ේ රාජය රරිරාලන ්පල්ඛ් අාක 1/2014 හි
ද්ැෂණපේන රරිදි ේම ේනවේරට අද්ා ේන මට්ටප් පද්ේන රාජය භා ා ප්රවිණේාේ ලබා ගේ යුවේ
පශ. අද්ා කාලය වේ එම ප්රවීණේාේ ලබා ගැනීමට අපරොපහො ත් වුේපහොත් එම ප්රවීණේාේ
ලබා ගතුනා වේරු ේැප්ප් ේතමාක නේර පකපතම.
තුාාන භා ාේ ේන ඉාග්රීසි භා ාේ රවළිබඳ අ.පරො. . ා ා.පර ම මට්ටප් ප්රවීණේාේයෂණ III
පරයණිපක ේ ර 05ෂණ ඉෂණමවීමට පරර ලබා ගේ යුවේය.

4.0 ේැප්ප් ්මය
4.1

ේතම 02 ක පුහුණු කාලය වේල පුහුණු ේන පරයණිපක රී ලාකා ේාෂණ ණ ප යේපක කාලගුණ
විද්යා නිරීෂණ ක / තුනිපශද්ක ේනවේර ඳහා 2016.02.25 දිනැති අාක 03/2016 ද්රන රාජය
රරිරාලන ්පල්ඛ්පක පරපල්ඛ්න V අනුේ මාසික දීමනා හා ගැලපු් දීමනා රහේ රරිදි
පගේනු ලැපේ.
වගුව I
ේනවේර
මාසික දීමනාේ

ේාෂණ ණ ප ේ
ය පක
1ේ ර
2ේ ර

2019.01.01
දින සිට ාරුම

2020.01.01
දින සිට ාරුම

2021.01.01
දින සිට ාරුම

21532/-

24336/-

27140/-

21770/-

24605/-

27440/-

වගුව II
ේනවේර

ගැලපු් දීමනාේ

ේාෂණ ණ ප ේ
ය පක
1ේ ර
2ේ ර

2019.01.01
දින සිට ාරුම

2020.01.01
දින සිට ාරුම

2021.01.01
දින සිට ාරුම

4306/-

1502/-

-

4235/-

1400/-

-

2016.02.25 දිනැති අාක 03/2016 ද්රන රාජය රරිරාලන ්පල්ඛ්යට අනුේ රී ලාකා
ේාෂණ ණ ප යේපක කාලගුණ විද්යා නිරීෂණ ක / තුනිපශද්ක III , II හා I පරයණිේලට අද්ාල
මාසික ේැප්ප් රරිමාණය රු.31040-10 x 445-11x660-10 x 730-10 x750 රු.57550 ාMN 3
– 2016ම පශ.
5.0 සුදුසුක් - රී ලාකා ේාෂණ ණ ප ේ
ය පක කාලගුණ විද්යා නිරීෂණ ක /
පරයණියට බඳේා ගැනීම ඳහා රහේ ඳහතු සුදුසුක් අද්ාල පශ.
5.1
5.2
5.3
5.4

තුනිපශද්ක පුහුණු කිරීප්

රී ලාකාපශ පුරේැසිපයුස විය යුවේය.
අයදු්රත් භාර ගතුනා අේ ාන දිනයට ේය අවුරුදු 18 ට පනොඅඩු හා අවුරුදු 30ට පනොේැඩි
විය යුවේය. ාඒ අනුේ 2001.05.06 දිනට පහෝ ඊට පරර හා 1989.05.06 දිනට පහෝ ඊට රසු
පරතු දිනය පයදී ඇති අයට රමණෂණ ප් ද්හා අයදු් කිරිමට සුදුසුක් ඇේ.ම
විශි ්ට රිේයකිතු යුෂණේ විය යුවේය.
ෑම අපප්ෂණ කපයුසම රී ලාකාපශ ෑනෑම ප්රපේචයක ප යේය කිරීමටත් ේනවේපතම රාජකාරී
ඉප් කිරීමටත් ප්රමාණේත් චාරීරික හා මානසික පයෝගයේාේයකිතු යුෂණේ විය යුවේය.

5.5 රහේ ඳහතු අායාරන සුදුසුක් ්පූතමණ කර තිය ය යුවේය.
ාඅම

සිාහල/පද්ම /ඉාග්රීසි භා ාේ ශ විද්යාේ ශ ගණිේය හ ේේත් එෂණ වි යකට ්මාන
ාමාතමායය හිේේ එකේර වි යයතු ා06ම කිතු අ.පරො. . ා ාමානය පර ම
විභාගය මත්ේ තිබීම.

ාආම

වි යයතු 03 කිතු අ.පරො. . ාප ් පර ම විභාගය එකේර මත්ේ තිබීම.
වි යය ායුතිය රහේ එෂණ ආකාරයකට විය යුවේය.
ා1ම පභෞතික විද්යාේශ ද්ේා ගණිේය හ ේයේහාරික ගණිේය

ා2මපභෞතික විද්යාේ මඟ
ාiමද්ේා ගණිේය / ේයේහාරික /
එකෂණ

ායුෂණේ ගණිේය යන වි යයතුපගතු

හ
ාiiමර ායන විද්යාේ / කෘ ව විද්යාේ / පේොරවේරු ේාෂණ ණය / රරිගණක
විද්යාේ යන වි යයතුපගතු එකෂණ
ටහන: ෑම අයදු්කරුපේුසම ේනවේරට අද්ා සුදුසුක් අයදු්රත් භාර ගතුනා අේ ාන දිනයට පහෝ
ඊට පරර ්පූතමණ කර තිබීම අනිේාතමය පශ.
6.0 විභාග රරිරාටිය
6.1
පමම විභාගය පකො ඹ නගරපක රවහිප්ේනු ලබන විභාග මාය ා
් ාන ේලදී රමණෂණ රැේැත්
පේන අේර එය සිාහල ශ පද්ම ශ ඉාග්රීසි මාායයතුපගතු රැේැත්පශ.අයදු්කරුපේුස ේමාට
අද්ා එෂණ මාායයෂණ පේෝරා ගේ යුවේ අේර විභාගයට නියිනේ සියළුම ප්රච්න රත්ර ඳහා එම
මාායපයතු ම රවළිවේරු ැරයිය යුවේය.ඉල්ුම් කරන මාාය රසුේ පේන ් කිරීමට ඉ පද්නු
පනොලැපේ.විභාගය ප්රච්න රත්ර පද්කකිතු යුෂණේ පශ.

බුේධි රරීෂණ ණය
වි යානුබේා ේාෂණ ණික
6.2

6.3

ලුසණු

කාලය

100
100

රැය01
රැය02

ප්රච්න රත්රය වි ය නිතමපේචය
I.

බුේධි රරීෂණ ණය :

II.

වි යානුබේා ේාෂණ ණික ප්රච්න රත්රය :
පභෞතික විද්යාේ වි ය ආරිේ අ.පරො. .ාප.පර ම විභාග මට්ටම හා ඒ ද්ෂණේා වූ යාතුත්රණ
විද්යාේශ ඒකක හා මානශ රද්ාතමාපක ගුණශ ක්රන හා ේරාගශ ේාරය හ විද්යුේය යන
වි යය ද්ැනුම නිච් ය පකපරන ප්රච්නේලිතු යුෂණේ ේන අේර ප්රච්න සියල්ලටම රවළිවේරු
ැරයිය යුවේය.

පමම ප්රච්න රත්රය අපප්ෂණ කයාපේ සිීමප් ේතමකානුූලලේාේයත්ශ ඔහුපේ විච්පල් ණ
ේත්ේයත්ශ ීමරණය කිරීප් චෂණතියත් විනිච් ය කිරීම ඳහා ේන බහුේරණ හා පකටි
රවළිවේරු ැරයීප් මාදිලිපක ප්රච්න 50 කිතු යුෂණේ ේන අේර ප්රච්න සියල්ලටම රවළිවේරු
ැරයිය යුවේය.

රත්වි් ලැබීමට සුදුසුක් ලැබීම ඳහා එෂණ එෂණ වි යය ඳහා පේතු කර ඇති ලුසණු ේලිතු
යටත් රවරිප තු සියයට හේලිහෂණ ා40%ම අපප්ෂණ කයිතු විසිතු ලබා ගේ යුවේ අේරශ ේරඟ
විභාගය ඳහා පේතු පකොට ඇති පුරප්රාඩු ගණන පුරාලන රරිදි ප්රතිලල ේල ුස ලේා

අනුරවළිපේ අනුේ බඳේා ගනු ලැපේ.ා ්ුදඛ් රරීෂණ ණපකදී මූලික සුදුසුක් නාා ක
පනොහැකි ේන අයදු්කරුේතු විභාගපකදී නියිනේ ුස ලේා මට්ටම ලබා සිටියද් බඳේා ගනු
පනොලැපේ.ම
විභාග ප්රතිලල - අයදු්කරුේතු පේේ විභාග ප්රතිලල ද්ැනු් දීම විභාග පකොම ාරි ් ජනරාල්
විසිතු ේැරැල් මඟිතු පහෝ www.results.exams.gov.lk පේේ අ විය මඟිතු පහෝ සිදු
පකපරනු ඇේ.

6.4

7.0 ේයාජ පේොරවේරු ඳහා ද්ඩුේ් - ඉල්ුම් රත්රය රවරවීප්දී ඉේා ැලකිලිමත්ේ නිේැරදි පේොරවේරු
ැරයිය යුවේය.පමම විභාගපක නීති රීති අනුේ ය් අපප්ෂණ කපයුස නුසුදුසු බේ අනාේරණය වුේපහොත්
විභාගයට පරර පහෝ විභාගය රැේැත්පේේදී පහෝ විභාගපයතු රසුේ පහෝ ෑනෑම අේ ්ාාේක
ඔහුපේ/ඇයපේ අපප්ෂණ කත්ේය අේලාගු ක හැකිය.

8.0 විභාග ගා ්වේේ-විභාග ගා ්වේේ රු. 750 කි. එම ගා ්වේේ විභාග පකොම ාරි ් ජනරාල්පේ ආද්ාය්
ශීතම 20-03-02-13 යටපත් රජපක ආද්ායමට බැර ේන රරිදි දිේයිපතු රවහිටි ෑනෑම ේැරැල්/පර
ේැරැල් කාතමයාලයෂණ පහෝ ෑනැම දි ්ත්රිෂණ /ප්රාපද්ේශීය පල්ක් කාතමයාලයෂණ පේේ ුදද්ලිතු පගේා
අයදු්කරුපේ නිනතු ලබා ගතුනා ලදුරේශ එහි එෂණ ද්ාරයෂණ මඟිතු අයදු්රපත් නියිනේ ්ාානපක
පනොගැලපේන පල ඇලවිය යුවේය. විභාග ගා ්වේේ ඳහා ුදද්ල් ඇණවු් පහෝ ුදේද්ර භාරගනු
පනොලබන අේරශ විභාගය ඳහා පගේන ලද් ගා ්වේේ පමොනම පහයවේේෂණ නි ාේත් ආරසු පගවීමෂණ පහෝ
පේනත් විභාගයෂණ ඳහා මාරු කිරීමෂණ පහෝ සිදු පනොපකපතම. ලදුරපත් ඡායා රවටරේෂණ ඟ ේබා
ගැනීම ප්රපයෝජනේත් විය හැකිය.
9.0

අ)දු්රත්
9.1
9.2

අයදු්රත් ක ් ක යුත්පත් ේමා විභාගයට පරනී සිටින භා ා මාායපයතුය.
සිාහපලතු හ පද්මප තු ඉදිරිරත් කරනු ලබන අයදු්රත්ේල ශීතම පක ඳහතු විභාගපක
නම එම භා ාේට අමේරේ ඉාග්රීසිපයතුද් ඳහතු ක යුවේය.
පමම නිපශද්නය අේ ානපක ද්ෂණේා ඇති ආද්තමච අයදු්රේ අනුේ ප .මී. 21 x 29 ාඒ 4ම
ප්රමාණපක ක ද්ාසිේල පද්රැත්ේම ප්රපයෝජනයට ගනිිනතු ඉල්ුම් රත්රය ක ් කර ගේ
යුවේය. අාක 01 සිට 04 ාඉම ද්ෂණේා ශීතම 01 රවප්පශද්ශ අාක 05 සිට 09.3 ද්ෂණේා ශීතම 02
රවප්පශද්ශ අාක 10 සිට 15 ද්ෂණේා ශීතම 03 රවප්පශද්ශ අාක 16 සිට 17.3ද්ෂණේා ශීතම 04
රවප්පශද් ඇවේ ත් ේන රරිදි අයදු්රේ ැකසිය යුවේය.
අයදු්කරු/ කාරිය පේ අත් අුසරිතු ්පූතමණ ක යුවේය.
පරනී සිටින භා ා මාායය රසුේ පේන ් කිරීමට අේ ර පනොපද්න පහයිතු නිේැරදිේ
්පූතමණ ක යුවේය.

9.3

9.4
9.5
9.6
I.

II.

නියිනේ ආද්තමච ආකෘතියට අනුූලල පනොේනශ නියිනේ දිනට පරර විභාග ගා වේ
් පගේා
පනොමැති හා නිේැරදිේ ්පූතමණ කර පනොමැති අ ්පූතමණ ේත්ත්ේපක රේතින අයදු්රත්
කිසිදු ද්ැනු් දීමකිතු පේොරේ ප්රතිෂණප යර කරනු ලැපේ. නිසි රරිදි අයදු්රත් ්පූතමණ
පනොකිරීපමතු සිදු ේන රාඩුේ අයදු්කරුේතු විසිතු ද්රා ගේ යුවේය. අයදු්රපත් ඡායා
රවටරේෂණ ඟ ේබා ගැනීම ප්රපයෝජනේත් ේනු ඇේ. ්පූතමණ කරනු ලබන අයදු්රේ විභාග
නිපශද්නපක ද්ැෂණපේන අයදු්රේට අනුූලල ද් යතුන රවළිබඳේ අයදු්කරු විසිතු විම ා බැලිය
යුවේ පශ. එප ය පනොවුනපහොත් අයදු්රේ ප්රතිෂණප යර විය හැක.

පේෝරා ගතුනා අයදු්කරුේතු පේේ රත්වී් නිුසත්කරනු ලබතුපතු අයදු්රපත් ඳහතු
කරනු ලබන ුදලුසරු මඟ නමට රමණෂණ ේන බැවිතු අයදු්රපත් ඳහතු ආද්තමචය
අනුගමනය කරිනතු නම නිේැරදිේ ඳහතු ක යුවේය.රත්වී් නිුසත් කරනු ලබන අේ ්ාාපශ
නපමහි ාපචෝානයතු කිරීමට පහෝ ය් පකොට ් ඇවේ ත් කිරීමට/ඉේත් කිරිමට පහෝ ඉ
පද්නු පනොලැපේ.

9.7

ගැ ට් නිපශද්නපක ඳහතු සුදුසුක් ඇති අය රමණෂණ අයදු්කර ඇේැයි යන පූතමේ නිගමනය
මේ නියිනේ දිනට පහෝ එදිනට පරර පහෝ අයදු්රත් ඉදිරිරත් කර ඇති සියුම අයදු්කරුේතුට
ේරඟ විභාගයට පරනී සිටීමට විභාග පකොම ාරි ් ජනරාල් ප්රපශච රත්රයෂණ නිුසත් කිරීම
අයදු්කරු පමම ේනවේර ඳහා සුදුසුක් පුරා ඇති බේට රවළිගැනීමෂණ පල
ලකනු
පනොලැපේ.අයදු්කරුේතු ්ුදඛ් රරීෂණ ණයට කැඳේා ගැ ට් නිපශද්නය අනුේ සුදුසුක්
තිපේද්ැයි රරිෂණ ා කරන අේ ්ාාපශ අේචය සුදුසුක් පනොමැති බේ අනාේරණය වුේපහොත් එම
අයපේ විභාග අපප්ෂණ කත්ේය අේලාගු කරනු ලැපේ.
9.8
ඉල්ුම් රත්ර ලද් බේ ද්තුේනු පනොලැපේ. ේැරෑපල්දී අ ්ාාන ගේ ේන ඉල්ුම්රත් ්බතුාේ
පකපරන කිසිදු රැිනණිල්ලෂණ ලකා බලනු පනොලැපේ.
9.9
අයදු්රේ බහා එේන කේරපක ේ්ර ඉහ පක ේපතම “ේාෂණ ණ ප යේපක ේනවේරුේලට
බඳේා ගැනීම - කා ගුණ විද්යා පද්රාතමේප්තුවේේ” යනුපේතු රැහැදිලිේ ඳහතු ක යුවේය.
9.10
්පූතමණ කරන ලද් අයදු්රේ 2019.05.06 ේැනි දින පහෝ ඊට පරර රහේ ද්ැෂණපේන ලිරවනයට
ලැපබන ප ය ලියාරදිාචි ේැරෑපලතු එවිය යුවේය.
විභාග පකොම ාරි ් ජනරාල්
ාවිාාන ා ආයේනික හා විපේච විභාගම චාඛ්ාේ
රී ලාකා විභාග පද්රාතමේප්තුවේේ
ේැ. පර. 1503
පකො ඹ
9.11 ද්ැනට රාජය ප යේපක පහෝ ර ාත් රාජය ප යේපක පහෝ නියුවේ ඉල්ුම්කරුේතු අයදු්රත් ේම
පද්රාතමේප්තුවේ ප්රාානීතු මඟිතු ද්ශ රාජය ා ්ාා ශ ර ාත් රාලන ආයේන ආදිපක ප යේපක
නියුවේ වූේතු සිය ආයේන ප්රාානීතු මඟිතු ද්ශ නියිනේ දිනට පහෝ ඊට පරර ඉදිරිරත් ක යුවේ
පශ.
10.0 විභාග)ට පරනී සිටීම
10.1 අයදු්කරුේතු පේේ ප්රපශච රත්ර නිුසත් ක ේහාම ඒ බේ ඳහතු කරිනතු පුේත්රත්
නිපශද්නයෂණ රී ලාකා විභාග පද්රාතමේප්තුවේේ මඟිතු ර කරනු ඇේ.නිපශද්නය ර වී දින
2 ෂණ පහෝ 3 ෂණ ගේවූ රසුේත් ප්රපශචරත්රය පනොලැබුණි න් ද්ැතුවීප් ඳහතු ආකාරයට ඒ
බේ රී ලාකා විභාග පද්රාතමේප්තුවේේ පේේ ද්තුේා සිටිය යුවේය.එහිදී ඔබ පේේ ේබා ගත්
අයදු්රපත් රවටරේශවිභාග ගා ්වේ පගවීපමතු ලද් ුසවිේාතුසිපක රවටරේ හා ඉල්ුම්රත්රය
ේැරෑපලතු පයොුද කිරීප්දී ලියාරදිාචි කරන ලද් ුසවිේාතුසිය ද් අේැතිේ විභාගපක නමශ
අයදු්කරුපේ ්පූතමණ නමශජාතික හැදුනු්රත් අාකය හා ලිරවනය ද්හතු කරිනතු රී ලාකා
විභාග පද්රාතමේප්තුවේපේතු විම න පල ද්තුේන අේර පකො ඹිතු බැහැර ප්රපේචයක
අයදු්කරුපේුස න්ශ ෆැෂණ ් මඟිතු ප්රපශච රත්රපක රවටරේෂණ ලබා ගැනීම ඳහා ඔබපේ
ෆැෂණ ් අාකයද් හා ඉහේ ඔබපේ වි ්ේර ඇවේලත් ඉල්ලී් ලිරවයෂණ ද්ැතුවීප් ඳහතු ෆැෂණ ්
අාකය පේේ පයොුද කරිනතු විම ා සිටීම ද් ේ ාත් ප්රතිලලද්ායි ේනු ඇේ.
්පූතමණ කරන ලද් අයදු්රපේහි හා ුදද්ල් පගවූ ලදුරපේහි ඡායා රවටරත් ඟ ේබා ගැනීම
ප්රපයෝජනේත් ේනු ඇේ
10.2 අපප්ෂණ කපයුසට විභාග ප්රපශච රත්රයෂණ නිුසත් කිරීම ඔහු පහෝ ඇය විභාගයට ඉදිරිරත් වීමට
පහෝ ේනවේර ද්හා සුදුසුක් පුරා ඇති බේට රවළිගැනීමෂණ පල පනො ැලකිය යුවේය.
10.3 අයදු්රපත් ද් විභාගය ඳහා ේන ප්රපශච රත්රපකද් අයදු්කරුපේ අත් න හතික කර තිය ය
යුවේය. කිසිය් ආයේනයකිතු විභාගයට ඉල්ුම් කරන අයදු්කරුේුස ේම අත් න ආයේන
ප්රාානියා පහෝ ඔහු විසිතු බලය රේරන නිලාාරිපයුස ලේා ද් එප ය පනොේන අයදු්කරුේුස
ේම අත් න රජපක රා ලක ප්රාානිපයුස / විරාිනක නිලාාරිපයුස ශ පකොට්ශාචපක ්රාම
නිලාාරිේරපයුස ශ ාමද්ාන විනිච් කාරේරපයුස ශ දිශරු් පකොම ාරි ් ේරපයුස ශ
නීීමඥේරපයුස ශ ප්රසිේා පනොේාරි ්ේරපයුස ශ ත්රිවිා හුදද්ාපශ අධිකාරීලත් නිලාාරිපයුස ශ
රජපක පහෝ ර ාත් රාජය ප යේපක පහෝ ්ථීර මා්ඩ ලික පරයණියක නිලාාරිපයුස පහෝ
පබෞේා විහාර ා
් ානයක විහාරාධිරති පහෝ නායක ්ේාමීතුේහතුප ය නමෂණ පහෝ අනය
ආගිනක පූජය ා
් ානයෂණ භාර පූජය රෂණ පක ැලකිය යුවේ ේත්ේයෂණ ද්රන අපයුස පහෝ ලේා
හතික කරේා ගේ යුවේය.ේමාට නියම කර ඇති විභාග මාය ා
් නපකදී විභාගයට පරනී සිටිය
යුවේ අේර එප ය පරනී සිටින ර ුද අේ ්ාාපශදීම විභාග චාලාධිරති පේේ ේම අත් න හතික
කරේාගත් ප්රපශච රත්රය ඉදිරිරත් ක යුවේය. එප ය ප්රපශච රත්රය ඉදිරිරත් පනොකරන
අයදු්කරුේුසට විභාගයට පරනී සිටීමට අේ ර පනොලැපබනු ඇේ.

ආද්තමශ අ)දු්රේ
කාලගුණ විද්යා පද්රාතමේප්තුවේප
ශ්රී ලංකා ේාක්ෂණ ප ව
ේ පේ කාලගුණ විද්යා නිරීක්ෂක/ තුනිප ද්ක (පුහුණු කිරීප් පරේණිය )) ේනවේරු ද්හා බඳවා
ගැනීප් විවෘේ ේරග විභාග) - (2019
Open Competitive Examination for Recruitment to the Post of Meteorological Observer/
Communicator
( Training Grade) of the Sri Lanka Technological Service in the Department of Meteorology 2019



විභාගයට පරනී සිටින භා ා මාායය
(පකොප්ේ වේ අද්ා අාකය පයොද්තුන)

සිාහල - 2
පද්ම - 3
ඉාග්රීසි - 4

01. (අ) ්පූතමණ නම ාඉාග්රීසි කැරවටල් අුසපරතුම
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ාපද්ා: HERATH MUDIYANSELAGE SAMAN KUMARA GUNAWARDHANA)
ාආම අගට පයපද්න නම ුදලිතු ද් අපනුසත් න්ේල ුදලුසරු රසුේ පයොද්ා නම : (ඉාග්රීසි කැරවටල් අුසපරතු)
...........................................................................................................
පද්ා : ාGUNAWARDHANA, H.M.S.K.)
(ඇ) ්පූතමණ නම(සිාහපලතු /පද්මප තු) .......................................................................................
………………………………………………………………………………................................
02.ජාතික හැඳුනු්රත් අාකය
03. ්්රී / පුරු භාේය

පුරු - 0
්්රී - 1

(පකොප්ේ වේ අද්ා අාකය පයොද්තුන )

04. ්ථිර ලිරවනය (සිාහපලතු/පද්මප තු)
………………………………………………………………………………………...
......................................................................................................................................
(ආ) ඉාග්රීසිපයතු

(පමම ලිරවනයට ප්රපශච රත්ර ේැරැල් කරනු
ඇේ)
(ඇ)

්ථිර රදිාචි දි ්ත්රිෂණකය

…………………………………………………………………………

(ඈ) ප්රාපේශීය පල්ක් පකොට්ශා ය ………………………………………………………………….
(ඉ) ඔබපේ දුරකේන අාකය:
ජාගම

්ාාේර: ……….…………….

05. (අ) පරතුදිනය :

.මා මා යම

(ආ) 2016.08.08ේන දිනට ේය : අවුරුදු

මා

06. විේාහක/අවිේාහක බේ

දින

විේාහක- 1

(පකොප්ේ වේ අද්ා අාකය පයොද්තුන)

අවිේාහක - 2

07. ජනේතමගය
සිාහල -1, ද්රවි -2, පේනත් -3

(පකොප්ේ වේ අද්ා අාකය ලියතුන)

08.අායාරන සුදුසුක්
(අ) අ.පරො. .( ා.පර )විභාගය
ර ුදේන ේර

පද්ේන ේර

ේතම ය:……………………

ේතම ය : ………………...

විභාග අාකය :……………………

විභාග අාකය : ……………………

අනු අාකය

වි යය

ාමාතමායය

අනු අාකය

වි යය

ාමාතමායය

(ආ) අ.පරො. .(ප.පර ) විභාගය
ේතම ය : ……………………
අනු අාකය

විභාග අාකය : ……………………
වි යය

ාමාතමායය

09. ේෘත්ීමය සුදුසුක් / ේාෂණ ණික සුදුසුක්
9.1 ලබා ඇති පරාධිය/ඩිප්පලෝමාේ ……………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………….
9.2 අද්ා පරාධිය/ඩිප්පලෝමාේ රවරිනමනු ලැබූ ආයේනපක නම

……………………………………….

……………………………………………………………………………………………………..

9.3 අද්ා පරාධිය/ ඩිප්පලෝමාේ ේලාගු ේන දිනය

……………………………………………….

10. පේනත් සුදුසුක්
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
11. ඔබ කිසිය් ේරද්ෂණ ඳහා ප ාවියකිතු ද්ඬුේ් ලබා පහෝ ද්ැනට ඔබට එපරහිේ සිදු පකපරිනතු රේතින අධිකරණ
ක්රියාමාතමගයෂණ
රේීමද් ?
ඔශ/නැේ
11.1 ඔශ න් වි ්ේර ඳහතු කරතුන
…………………………………………………………………………………………………..............
………………………………………………………………………………………………….............
12.අයදු්කරු ද්ැනට රජපක පහෝ ර ාත් රාජය ප යේපක ැකකියාේෂණ කරතුපතු න් ේනවේපතම නමශ ප ේ
ය ය කරන
පද්රාතමේප්තුවේපශ
නම හ ලිරවනය
………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………..
13.අයදු්කරු මීට පරර රජපක/ර ාත් රාජය ප යේපක ැකකියාේෂණ කර ඉේත් වී සිටින අපයෂණ න් එප ය ඉේත් වීමට
පහයවේේ
………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
14.විභාග ගා ්වේ පගවීම රවළිබඳ පේොරවේරු
14.1විභාග ගා ්වේ පගවූ ේැරැල්/පර ේැරැල්
කාතමයාලය……………………………………………………………..
14.2රිසිට්රත් අාකය …………………………………………………………………………………
14.3ුදද්ල් පගවූ දිනය ……………………………………………………………………………….
ුදද්ල් පගවූ ලදුරේ පනොගැලපේන ප ය අලේතුන.
ලදුරපත් ඡායා රවටරේෂණ ඟ ේබා ගතුන
15.අයදු්කරුපේ හතිකය :
ාඅම පමම අයදු්රපත් මා විසිතු රයා ඇති පේොරවේරු ේය හා නිේැරදි බේ ප්රකාච කර සිටිින.
ාආම මා විසිතු කරනු ලැබ ඇති පමම ප්රකාචය අ ේය බේ ඔප්පු වුේපහොත් මා ප ේ
ය යට බඳේා ගැනීමට
නුසුදු ්ප ුස ේන බේ හා රත්වීම ලැබීපමතු රසු එප ය ඔප්පු වුේපහොත් ප යේපයතු රහ කරනු ලැබීමට යටත්
ේන බේ ද්ැන සිටිින.
ාඇම රු750 ෂණ පගේා ලබා ගත් ලදුරේ අද්ාල ්ාානපක අලේා ඇේ.
ාඈම ේේද් විභාගය රැේැත්වීම හා ප්රතිලල නිුසත් කිරීම ්බතුාපයතු විභාග පකොම ාරි ් ජනරාල් විසිතු
රනේනු ලබන නීති රීති ේලට මම යටත් ේන බේද් ප්රකාච කරින.
ාඉම පමහි ඳහතු කිසිදු පේොරවේරෂණ රසුේ පේන ් පනොකරින.

…………………………….

……………………………………

දිනය

අයදු්කරුපේ අත් න

16. අයදු්කරුපේ අත් න හතික කිරීම
පමම අයදු්රේ ඉදිරිරත් කරන ......................................................................................... නමැති අය
මා පරෞේගලිකේ ද්තුනා හඳුනන බේත්, ඔහු/ඇය ............................ දින මා ඉදිරිරවටදී ඉහේ 15පේද්ය
යටපත් අත් න ේබන ලද් බේත් හතික කරින. ේේද් ඔහු/ඇය විසිතු නියිනේ විභාග ගා ්වේේ පගේා ඊට
අද්ාල ලදුරේ අලේා ඇති බේද් හතික කරින.

දිනය :................................................

...................................................
හතික කරතුනාපේ අත් න

හතික කරතුනාපේ නම :..............................................................................
ේනවේර :..........................................................................................................
ලිරවනය :...........................................................................................................
ානිල ුදද්රාපේතු නාා කරතුනම
17. පද්රාතමේප්තුවේ ප්රාානියාපේ නිතමපේචය : ාරාජය / ර ාත් රාජය ප යේපක නියුවේ අයදු්කරුේතු ඳහා රමණිම
17.1 ඉහේ පේොරවේරු ඳහතු ........................................................................... මහේා / මහත්ිනය /
පමපනවිය...................................................................................................කාතමයාලපක
ප යේය
කරන
බේද්
ඔහු
/
ඇය
............................දින
සිට
...................................................................................... ේනවේරක ප යේය කරන බේද් හතික
කරින.
17.2 නිලාාරියාපේ පරෞේගලික ලිරවපගොනුේ අනුේශ අයදු්රත් භාර ගතුනා අේ ාන දිනට පූතමේා තුන
ේ ර රහ වේල
ේැ ශ හැසිරීමශ රැිනණීම වේප්ද්ායකය / අ වේප්ද්ායකය.
සියළු ේැප්ප් ේතමාක පරයාපගන ඇේ / නැේ.
කිසිදු විනය ද්ඬුේමකට ලෂණේ නැේ / ඇේ.
ාවිනය ද්ඬුේමකට ලෂණේ තිපේ න් පේොරවේරු ඳහතු කරතුනම
…………………………………………………………………………………………………
………….........................................................................................……...................................
....................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………....................
17.3
ඉල්ුම් කරනු ලබන ේනවේරට පේෝරාගනු ලැබුේපහොත් ේතමේමාන ේනවේරිතු පමම නිලාාරියා
ුදද්ා හැරිය හැකිය / පනොහැකිය.
.................................
දිනය

........................................................
පද්රාතමේප්තුවේ ප්රාානියාපේ අත් න
නිලුදද්රාේ

