
 

1. අධ්යක්ෂ (පාලන සහ මානව සම්පත් කළමනාකරණ) 

 

*භාහිර අයදුම්කරුවන් සඳහා වන සුදුසුකම් 

 

 

 

(අ) විශ්වවිද්යාල ප්රතිපාාද් ්ොමාිෂන් ්භාාව්ිළිගත්්වයාපාර පපාපාලන (විශේෂ) 

උපාධියක් ල පබා් තිපබීම් ො ෝ්කළමනාකරණ / පපාපාලන / මානව සම්පත් 

පිළිබඳ විශේෂ උපාධියක් ල පබා්තිපබීම. 

 

     භ ්් 

 

 (ආ) විශ්වවිද්යාල ප්රතිපාාද් ්ොමාිෂන් ්භාාව්කළමනාකරණ / පපාපාලන / මානව 

සම්පත් පිළිබඳ ක්ශේත්රය  අාාළ පේචාාත් උපාධියක් (Masters) ල පබා්තිපබීම. 

 

      භ  

 

ාළමුව ්උාාධිය්ල පබාතැනිොම් ්ාසු්රාජ්ය්ආයන යම්/ භංස්ථාවම්/මණ්ඩල පයම්

/ වයවස්ථාිළන්ආයන යම් / ිළිගත්්වාණිජ්්ආයන යම්මළම ාමාර්මට්ටොේ්

න තුරම, මළම ාමරණ් / ාරිාාල ප / මා ව්භේා්්ිළිගබඳ්ක්ොේත්රොයි ්අවම්

වශොය් ්වසර පහශලාව (15) ක ශේවා පළපුරුද්ාක් ල පබා්තිපබීම. 

    

  

 

 

*අභයන්රර අයදුම්කරුවන් සඳහා වන සුදුසුකම් 

 

 ඉ න් ාාි ර් අයඳුේමරුව් ් භඳ ා් අවශය් සුුසසුමේ් භුරරා් තිපබීම්

රමාණව්්ො . 

 

        ො ෝ 

 
 මළම ාමාර් ොස්වා් තණොේ, I ොේණිොේ් අවම් වශොය් ් වභර් ා ම් (05) පපාපාලන / 

මානව සම්පත් පිළිබඳ ක්ශේත්රශයහි්භතුටුද්ායම්ොස්වා්මාල පයක්්භේුරර්ණ්මර්තිපබිම. 

 

 

 

 

 අධ්යාපක ක හා ව්ත් ය  

සුදුසුකම් 



 

 

 

 

 

 

 

 

2. අධ්යක්ෂ (සංවර්ධ්න) 

 

  *  භාහිර අයදුම්කරුවන් සඳහා වන සුදුසුකම් 

 

 

අ) විශ්වවිද්යාල ප්රතිපාාද් ්ොමාිෂන් ්භාාව්ිළිගත්්ඕනෑම උපාධියක්්ල පබා්තිපබීම. 

       භ  

(ආ) විශ්වවිද්යාල ප්රතිපාාද් ්ොමාිෂන් ්භාාව්ිළිගත්්සංවර්ධ්න ක්ශේත්රය  අාාළ   

පේචාාත් උපාධියක් (Masters)්්ල පබා්තිපබීම. 

      භ  

(ඇ) රථම්උාාධිය්ල පබාතැනිොම් ්ාසු්රාජ්ය්ආයන යම්/ භංස්ථාවම්/ මණ්ඩල පයම්/ 

වයවස්ථාිළන් ආයන යම් / ිළිගත්් වානිජ්් ආයන යම් මළම ාමාර් මට්ටොේ්

න තුරම, නරුණ් ොස්වා් භංවර්ධ ය් / රජ්ා් භංවර්ධ ය් / භමුාමාර්මටයුතු් / 

ග්රාම් භංවර්ධ ය/ මෘෂිමර්ම් භංවර්ධ ය් / ොතාවිොාාළ් භංවර්ධ ය් / නරුණ්

බල පතැ් ීේ් / ආද්ායේ් රවර්ධ ය් ිළිගබඳ් ක්ොේත්රොයි ් අවම් වශොය් ් වසර 

පහශලාව (15) ක ශේවා පළපුරුද්ාක්්ල පබා්තිපබීම. 

 

 

*  අභයන්රර අයදුම්කරුවන් සඳහා වන සුදුසුකම් 

 

 ඉ න් ාාි ර් අයඳුේමරුව් ් භඳ ා් අවශය් සුුසසුමේ් භුරරා් තිපබීම්

රමාණව්්ො . 

 

        ො ෝ 

 
 මළම ාමාර් ොස්වා් තණොේ, I ොේණිොේ් අවම් වශොය් ් වභර් ා ම් (05) රරුණ 

සංවර්ධ්න ක යුතු වල  අාාළ ක්ශේත්ර ශයහි්භතුටුද්ායම්ොස්වා්මාල පයක්්භේුරර්ණ්

මර්තිපබීම. 

 

 අධ්යාපක ක හා ව්ත් ය  

සුදුසුකම් 



 02/2016 කළමනාකරණ ශේවා චාක්රශඛයශ  විධිවිධ්ාන අුවව 

උසේීම ලා දින සි  ඉහර වැටුප් පපාමාණය  හිමිකම් ලබන අරර, 

එකී චාක්රශඛයය අුවව වැටුප සමඟ රජශ  අුවමර අශනකුත් දීමනා 

ශෙවුව ලැශේ. 

 

 

 

 

 

 

 

ශේ:අ:අංකය:-............................ 

ආාර්ශ අයදුම් පත්රය 

 

 

අයඳුේමර ්න තුර:- ...............................................  (මාර්යාලීය්රොයෝජ් ය්භඳ ා්ාමණි) 

 

ජාතික රරුණ ශේවා සභාශේ ඇබෑර්තුව පවතින ..................................................... 

රනතුර සඳහා  

බඳවා ෙැනීම  

 

01.  

   1.1.  අයුසේමරුොේ්මුල පමරු්භමත් ම්:-  .....................................................................................  

   1.2.  භේූර්ණ් ම්: -  .............................................................................................................................  

   1.3.  ජ්ාතිපම් ැඳුනුේා්් අංමය්්-  

 

1.4.  වර්නමා ්ොස්වා්ස්ථා ය්:- .................................................................................................... 

   1.5.  ස්ී්/ ුරරුන්ාාවය්:-        ස්ී    

 ුරරුන 

            



02. 

   2.1.  ස්ීර්ලිිළ ය්:-  ................................................................................................................................   

   2.2.  ුසරමථ ්අංමය්:- ...........................................................................................................................  

 

03. ල පබා්ඇතිප්ඉ ළම්අධයාා ්සුුසසුමේ:-...........................................................................................  

3.1.   වෘ්ීය්සුුසසුමේ්:- 

 

 

04. ්ඔබ්මවර්ො ෝ්ො ෝද් ාවක්්භඳ ා්උභාවියකි් ්වරද්මට්ද්ඬුවේ්ල පැබ්තිපොේද්්? (අද්ාල ප්

ොමාටුො ්( √ ) ල පකුණ්ොයාද්්  ) 

 

  

එොස්්ද්ඬුවේ්ල පැබ්ඇ් ේ, ඒ්කුම ්වරද්ක්්භඳ ා්මවර්අධිමරණයකි් ්මවර්ද්ඬුවමක්්

ල පැබ්ඇතිප්ද්්ය ්ොනාරතුරු්භාය්  ්:-  ...........................................................................................   

 

05. අ.යුසේමරුොේ්භ තිපමය:- 

   (අ) . ොමම්ඉල්ලුේ්ාත්රොේ්මවිසි් ්භායා්ඇතිප්ොනාරතුරු්මා්ද්්  ා්නරිෂ් ්භනය් ා්

නිවැරදි් බව් ොතෞරවොය් ් රමාශ් මර් සිිමිෂ. ොමි ් යේ් ොනාරතුරක්් භේූර්ණ්

ො ාකිරීොම් ්භ /ො ෝ්වැරදි්ොල පභ්භේූර්ණ්කිරීොම් ්විය් ැකි්අල පාාය්විඳ්ද්රා්

තැනීමට්මම්එමඟ්ොවිෂ. නවද්්ොමි ්සියළුම්ොනාරතුරු්නිවැරදිව්භේූර්ණ්මර්

ඇතිප්බවද්්රමාශ්මරිෂ.  

   (ආ) . මවිසි් ්මර ්ල පද්්ොමම්රමාශ ය්අභනය්යැි ්ඔ්ුර්ූවවො ා්්ා්ීම්ල පැබීමට්

නුසුුසස්ොභකු්ව ්බව්්ා්ීම්ල පැබීොම් ්ාසුව්ූවව් ද්්න තුොර් ්ඉව්කිරීමට්

යට්්ව ්බව්්මම්ද්නිිෂ. 

   (ඇ). ොමි ්භඳ ් ්කිසිඳු්ොනාරතුරක්්ාසුව්ොව ස්්ො ාමරිෂ. 

ාාඨමාල පාො ් ම නිුරණනා්මට්ටම ආයන ය 

   

ඔ    ැන  



 

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

දි ය්:-  .....................................                     අයුසේමරුොේ්අ්භ  

06.  ආභ්  නම්අධීක්නණ්නිළධාරියාොේ්නිර්ොේශය:- 

   

.............................................. ොස්වොේ් නියුතු් ................................................................................... 

මයා/ිෂය/ොම විය.......................................න තුර්ද්රණ්නිළධාරිොයකු්බව්, ඔහු/ඇය/ඉ න්

භායා් ඇතිප් ොනාරතුරු් නිවැරදි් බව්් භ තිපම් මරිෂ. එොස්ම් ඔහු/ඇයොේ් රාජ්මාරී්

වි ය/ ැසිරීම් ා්ාැිෂණීම්ය ා්/අය ා්්බව්නිර්ොේශ්මරිෂ. 

 

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

                     අ්භ ් ා්නිළ්මුද්රාව 

 

්්්්්්්්්්්්්්්්්්්්්්්්්්්්්්්්්්්්්්්්්්්්්්්්්්්්්්්්්්්්්්්්්්්්්්්්්්්්්් ම්්්්්්්්්්:-.......................................................... 

 

්්්්්්්්්්්්්්්්්්්්්්්්්්්්්්්්්්්්්්්්්්්්්්්්්්්්්්්්්්්්්්්්්්්්්්්්්්්්්්න තුර්්්්:-........................................................... 

 

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

                                                                              

  

 


