ප්රසිද්ධ දැන්වීමයි
කාලගුණ විද්යා පද්රාතමේප්තුවපේ කාතමයාල ප ේවක ප ේවපේ III පරේණියේපේ ාකාතමයාල කාතමය
ේනවරු ඳ ා බඳවා ගැනීමට අයදු් රත් කැඳවීම.

ායක)

1.0

කාලගුණදවිැයාදපැරාතමේප්්වවේපපදරින කදකාතමලාලදප ි
ක කදප කිලදIII පරකණියේපපදරප්පාරා ද
පි්ීමයද ඳහාද නිල ්ල්වද බඳිාද ගනනීයටද ඒකාබ්ධ ද ප කිාද අ යක්ෂද ජක්ාල්පේද හද
කළයකාක්ණද ප කිාද පැරාතමේප්්වවේපපද අ යක්ෂද ජක්ාල්පේද අනුයනන ලද ප්රකා්ිද
අලදු්රත්දකනඳිනුදලනපේ.

2.0

ිුහගේද ්ඛ පද රක්ක්ෂණලකද ප්රන ලලද අනුිද ුස ලේාිද යේද ුදදුුදක්ද
අපපාක්ෂකල්ව,දරින කදරප්පාරා ද ඳහාදරත්දක්නුදතේ.

3.0

කාලගුණද විැයාද පැරාතමේප්්වවේපපද කාතමලාලද ප කිකද ප කිපපද කාතමලාලද කාතමලද හාලකද
ේකවේ්ද ඳහාද රප්පාරා ද ංපයාිද  07ද කි.ද රත්ක්නුද ලබකද ංපයාි,ද රත්ීම්ද රිලාත්යකද ිකද
දිකල,ද රත්ීම්ද බල ්ලාද විසිද්වද නිශ්චලද ක්නුද ලනපේ.ද කිසිදල්ද තබෑතමවේද ංපයාික්ද පහ ද
තබෑතමවේදසිදලල්ලයදපහ දපකොපි්ීමයටදරත්ීම්දබල ්ලාටදබලලදතේ.

4.0

ිනටුරද: අංකද 03/2 016 හාද2 016. 02.25දදිකනන ද්ාජයදරිපරාලකදච්රපල්පලටදඅනුි,දකාතමලාලද
ප කිකද ප කිපපද III, IIද හාද Iද ිකද පරකණියේිලටද අැාළද යාසිදකද ිනටුපාද රිපයාණලද PLද 1-2 016ද
රු.24,25 0-1 0x250-10x270-10x300-12x330-රු.36,410/-ද පප.ද රු.27, 02 0-ද ්වද ඔේබටද ලායද
ඳහාදIIදිකදපරකණියේලටදස ්දීමයදැදරු.2 ,75 0/-ද්වදඔේබටදලායද ඳහාදIදිකදපරකණියේලටදස ද්
ීමයදැදරු.32,78 0/-ද්වදඔේබටදලායද ඳහාදවිපශකෂදපරකණියේලටදස ්ද ීමයදැදලබාදගේදතුවේල.දපයයද
ේකවේරුද ඳහාද පේ ්ාද ගනුද ලනබුිපහොත්ද අලඳු්කරුි්වද ි ්ද  03කද කාලලක්ිත්ද පයයද
පැරා්ාේප්්වවේපපදප කිලදකළදතුවේල.

5.0

පයයද ේකවේ්ද ්ථි්ලද හාද විරාය ිනටුපා හිේල.ද ින්වැඹුද හාද අකත්ැරුද /ද ින්වැඹුද රපරුෂද හාද
අකත්ැරුදවිරායදිනටුරටදැාලකදඛ ැල්දපගවිලදතුවේල.දිවිරාය ිනටුපා ්රයල ්බ්ව පල්ව ්ජල
විසිද්ව ඉදිිපපපදී ගනු ලබක ප්රන රත්න යල තී්ණිලට ලටත්දවිලදතුවේල.)

6.0

ුදදුුදක්ද:දදද

රප්ාද තන ද

දදදදිඅ) ශ්රිදලාංකිකදරප්ිනසිදලුසදවිලදතුවේල.
ිආ) අලඳු්රත්ද භා්ද ග්වකාද අි ාකද දිකටද ිල ද අවුරුදුද 18ද ටද පකොඅ ද හද අවුරුදුද 45ටද
පකොිනඩිද විලද තුවේල.ද ැනකටයත්ද ්ාජයද ප කිපපද සිදිනකද ්ථි්ද හාද විරායද ිනටුපාද හිේද
රත්ීම්ලාභී්වද ඳහාදසරිපයදිල ්දසීයාිදබලරානුදපකොලනපේ.
ිත) ලහරත්දචිපේලකි්වදහාදයකාදප ෞපයලකි්වදතුක්ේදවිලදතුවේල.
ිඈ) අ යාරකදුදදුුදක්ද:
දදදදදදදදදදදදදදදදදඅ යලකදපරොදුද හන කදරත්රදි ායාකයදපරළ)දවිභාගපපදිදපැි්කටදපකොිනඩිදිා්දගණකකදීද
ලටත්දපිිපප ි්වද ්යාකදපැකක්ද හිේිදවිෂල්වදහලක්ද යත්ිදන බීය.
ිඉ) ්ාජයදප කිාදපකොිෂෂ්වද භාදකාතමලදරිනරාිනකදක්තී්වහි Vදපිනිදරිපච්පේැලදඅනුිද්ජපපද
ප කිලටදරත්දක්නුදලනබීයටදනුුදදුුදදේනකනත්පේුසදපකොවිලදතුවේල.

ෑයද අලදු්කරුපිුසයද ේකවේ්ටද අැාළද සිදලළුද ුදදුුදක්ද අලදු්රත්ද කනඳිකද දිකපපද පහ ද ඊටද
පර්දපහ ද ්පූතමණදක්දන බීයදඅනිිාතමලදපප.
7. 0ද

අදු්රත්දකනඳීමයද:
රහේදිගුපපද ඳහ්වදරිපදිදරින කදකාතමලාලදප කිකදප කිපපදැක්ිාදතන දේකවේරුිලදරප්පාරා ද
පි්ීමයද ඳහාදඅලදු්රත්දකනඳපප.
අමාේයාාංශය/දයපපද්රාතමේප්තුවව
ේනවර
පුරප්රාඩු ගණන
කාලගුණද
විැයාද
කාතමලාලද
ප කිකද කාතමලාලද
ප කිකද
ප කිපපද
පැරාතමේප්්වවේි
ප කිලදIIIදපරකණියේල
කාතමලාලයීලද ක්කරුද ේකවේප්හිද
රප්පාරා ද 07දකි.

8. 0

ිුහගේද ්ඛ පදරක්ක්ෂණලද:
ඒකාබ්ධ දප කිාදඅ යක්ෂදජක්ාල්පේද හදකළයකාක්ණදප කිාදපැරාතමේප්්වවේපපදඅ යක්ෂද
ජක්ාල්පේද අනුයනන ලද යේද අලදු්කරුි්වපේද මූලිකද ුදදුුදක්ද රක්ක්ෂාද කික්ප්ද ්ඛ පද
රක්ක්ෂණලද රිත්ිකද දිකපපද දීයද රනිනත්පිකද ිුහගේද ්ඛ පද රක්ක්ෂණලකදීද අලදු්කරුි්වද
ලබාද ග්වකාද ලුසණුිලද ුස ලේාද අනුපිළිපිලද ේ්පපයද අනුගයකලද ක්ිෂ්වද ුදදුුදක්ද රප්ාද
තන ද අලදු්කරුි්වද කාතමලාලද ප කිකද ප කිපපද III පරකණියේලටද රත්ද ක්නුද ලනපේ.ද අලදු්කරුි්වද
්ඛ පද රක්ක්ෂණලටද භාජකලද ීමයටද කනයන ද භාෂාද යා යද රනහනදිලිිද අලදු්රපේහිද ඳහ්වද කළද
තුවේදඅේ්දිුහගේද ්ඛ පදරක්ක්ෂණලද යදභාෂාදයා යපල්වදරනිනත්පප.
ිුහගේද ්ඛ පදරක්ක්ෂණපපදලුසණුදලබාදීප්දරිනරාිනලදරහේදිගුිදරිපදිදපප.
නිතමණායක
ේකවේිප්වද ලබාද තන ද රළරපරු්ධැද ි හන කද යඟි්වද කාථද විලද තුවේල)ද ක්ද ි ්කටද
ලුසණුද2දබනගි්වදි ්ද5ක්ද ඳහා
්වනිපපැකදහනකිලාි
අ යාරකද
අ.පරො. .දිස ්දපරළ)ද යත්දීමය
ුදදුුදක්
අ.පරො. .දි ායාකයදපරළ)දගණියේේල,දභාෂාි,දපැිනනිද්ාජයදභාෂාි,ද
ඉංග්රීසිදදභාෂාිද හදපිකත්දභාෂාද යත්දීමය.
ක්ද ායාතමථලක්ද ඳහාදලුසණුද2දබනගි්වදසරිපයදවිෂල්වද5ක්

ලකුණු
ලුසණුද1 0

පරෞතමෂල
බාහි්දරිලාකා්ක්දිරීඩා ාදහාද යාජදප කිාදලකාදිල)
්ඛ පදරක්ක්ෂණපපදිදැක්ිකදුස ලේාිල
ඛ ළුදලුසණු

ලුසණුද 05
ලුසණුද 05
ලුසණුද1 0
ලුසණුද5 0

ලුසණුද 05
ලුසණුද 05
ලුසණුද1 0

ටහකද -ද ේකවේ්ටද ලබාද තන ද රළරපරු්ධැ,ද අ යාරකද ුදදුුදක්ද හද බාහි්ද රිලාකා්ක්ද පිළිගේද හනකිද
හන කදයඟි්වද කාථදකළදතුවේල.ද යදුදදුුදක්දඅලදු්රත්දකනඳිකදඅි ාකදදිකටදිලංගුදවිලදතුවේල.
. 0

ඉල්ලු්දරත්රලදපි්ීමප්දීදඉේාද නලකිලියත්ිදනි්ිැයදපේෝවේරුද නරිලදතුවේල.දුදදුුදක්දරක්ක්ෂාද
කික්ප්දීද ල්ද අපපාක්ෂකලුසද නුුදදුුදද බිද අකාි්ණලද වුිපහොත්ද ඕකෑයද අි ්ථාිකද
ඔහුපේ/තලපේද අපපාක්ෂත්ිලද අිලංගුද කළද හනකිල.ද අලඳු්කරුිුසද විසිද්වද ඉදිිපරත්ද ක්කද ලැද
පේෝවේ්ක්ද ඕකෑයද අි ථ
් ාිකද අ ේයද බිද පරනීද ගිලපහොත්ද ඔහු/තලද ්ජපපද ප කිපල්වද
රහකික්යටදපිළිික.

1 0. 0

ඉල්ලු්ද රත්රලද ප .ී.ද 22ද -ද 2 ද ප්රයාණපපද A4 ප්රයාණපපද කඩා ැාසිදපපද ේනිපිටද භාවිේාද ක්ිෂ්වද
කඩා ැාසිදද  02ද කි්වද තුක්ේිද ආැතමශද අලදු්රත්රලටද අනුිද ක ්ද කළද තුවේල.ද ආැතමශද අලදු්රත්රලටද
අනුකූලදපකොිකදඅලදු්රත්රත්,දඅ ්පූතමණදඅලදු්රත්රත්දැනනු්දදීයකි්වදපේෝිදප්රන ක්පෂකරදක්නුද
ලනපේ.ද නිසිදද රිපදිද අලදු්රත්රද ්පූතමණද පකොකික්පය්වද සිදදුිකද රා ිද අලදු්කරුි්වද විසිද්වද ැ්ාද
ගේදතුවේල.
1 0.1 අලදු්රත්දබහාද ිකදකි්පපදි්ර දඉහළදපකලිපතමද“කාතමයාල ප ේවක ප ේවපේ III
වන පරේණියේයට බඳවා ගැනීම” ල්වකද ඳහ්වදක්්වක.
1 0.2 පයයද නිපපැකපපද අි ාකපපද තන ද ආැතමශද ආකෘන ලද අනුිද පිළිපලලද ක්කද ලැද
අලදු්රත්ද රහේද ඳහ්වද දිකටද පර්ද අ යක්ෂද ජක්ාල්,ද කාලගුණද විැයාද පැරාතමේප්්වවේි,ද
අංක 383,දපබෞ්ධ ාපල කදයාිේ,දපකොළඹද 07දලකදලිපිකලටදලිලාරදිංචිදේනරෑපල්වද විලදතුවේල.ද
1 0.3

අලදු්රත්දභා්දග්වකාදඅි ාකදදිකල -ද2 018.09.28

11. 0

පයයදනිපපැකපපද ඳහ්වදුදදුුදක්ද රප්ාදතන දඅලඳු්කරුි්වදනිලිෂේදදිකටදපහ ද දිකටදපර්ද
අලදු්රත්ද ඉදිිපරත්ද ක්ද තත්පත්ද ක්ද රයණක්ද කාලගුණද විැයාද පැරාතමේප්්වවේපපද අ යක්ෂද
ජක්ාල්ද විසිද්වද ිුහගේද ්ඛ පද රක්ක්ෂණලටද කනඳිනුද ලනපේ.ද අලඳු්කරුි්වද ්ඛ පද
රක්ක්ෂණලටද ඉදිිපරත්ද ිකද අි ්ථාපපද පයයද නිපපැකලද අනුිද අිශයද ුදදුුදක්ද පකොයනන ද බිද
අකාි්ණලදවුිපහොත්ද යදඅලපේදඅපපාක්ෂත්ිලදඅිලංගුදක්නුදලනපේ.

12. 0

අපපාක්ෂකි්වපේද අකකයේාිද කාථද කික්යද ඳහාද රහේද
්ඛ පදරක්ක්ෂණදයණ්ඩා ලලදපිේදඉදිිපරත්දකළදතුවේල.

ඳහ්වද ලිලකිලවිලිිලි්වද කක්ද

i.
රප්ධගලි්වද ලිලාරදිංචිද කික්ප්ද පැරාතමේප්්වවේිද යඟි්වද නිුසත්ද ක්කද ලැද ිලංගු
ජාන කදහනදුනු්රේ.
ii.
ිලංගුදවිප්ධශදගය්වදබලරත්රල.
13. 0

පයහිද ඳහ්වදපකොිකදල්දකරුණක්දපිපේොත්දඒද ්බ්ව ිදඒකාබ්ධ දප කිාදඅ යක්ෂදජක්ාල්ද
විසිද්වද තී්ණලද ක්නුද තේ.ද සිදලලුයද අලඳු්කරුි්වද පයයද නිපපැකපපද ඳහ්වද පරොදුද නීන ක්න ද
අනුිදකටතුවේදකික්යටදබනඳීදසිදිනනුදතේ.
දදදදඒකාබ්ධ දප කිාදඅ යක්ෂදජක්ාල්පේදනිපල ගදරිපදි.

පක්. ච්. ්. ්.දපප්රකයලාල්
කාලගුණදවිැයාදඅ යක්ෂදජක්ාල්
කාලගුණදවිැයාදපැරාතමේප්්වවේි
පකොළඹද 07.

ආද්තමශය/ද අයදු්රත්රය
කාලගුණ විද්යා පද්රාතමේප්තුවපේ කාතමයාල ප ේවක ප ේවපේ III පරේණියේපේ ාකාතමයාල කාතමය
ායක) ේනවරු ඳ ා බඳවා ගැනීප් අයදු්රත්රය.
කාතමලාලයීලදප්රපල ජකලද ඳහා
අලදු්දක්කදභාෂාදයා යද
සිදංහල -ද2
පැයළ -ද3
ඉංග්රීසිද -ද4
1.
2.
3.

ඛ ලුසරුද යගදකය
්පූතමණදකය

දද

:ද.....................................................................................................

:ද.....................................................................................................දදදදදදදදදදදදදදදදදදදදදදද

ජාන කදහනදුනු්රත්දඅංකල :ද.....................................................................................................

4.

්ථි්දලිපිකල

:ද.....................................................................................................
දද.....................................................................................................

5.

්ත්රීද/දරපරුෂභාිල

:ද

6.

සර්වදදිකල

:

7.

දු්කථකදඅංකල

:

8.

අ යාරකදුදදුුදක්

:



්ත්රීද-ද1

රපරුෂද-ද 0ද

අ.පරො. . ි ා.පරළ)

රළඛ ි්දප්රන ලලලදදදදදදදිතමෂල:ද....................
විෂලල

දදදදදවිභාගදඅංකලද:ද......................
ප්රන ලලල
විෂලල

ප්රන ලලල

පැිකි්දපරනිදසිදටීයදදදදිතමෂල :ද.....................දදද
දදදවිභාගදඅංකලද:ද.........................
විෂලල
ප්රන ලලල
විෂලල

ප්රන ලලල



අ.පරො. .ිස.පරළ)

දදදදදදදදදදදදදදදිතමෂල:ද....................

දදදදදදදවිභාගදඅංකලද:ද......................
විෂලල

ප්රන ලලල

09.

දපිකත්දුදදුුදක් :
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................

10.

ේකවේ්ටදඅැාලිදලබාදතන දරළරපරු්ධැද:
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

11.

රීඩා ාදහාදබාහි්දරිලාකා්ක්ද:
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

12.

ඔබදකි්ැාකදපහ දකි්දපහ දපච ැකාික්ද ඳහාදස ාවිලකි්වදි්ැකරුදක්නුදලනබද
න පේැ?දිඔපදක්දවි ්ේ්ද ඳහ්වදක්්වක)
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

13.

අලදු්කරුපේද හන කල
අ.
පයයද අලදු්රපේහිද යාද විසිද්වද ඳහ්වද ක්ද තන ද පේෝවේරුද ේයද හාද නිින්දිද බිද
පගෞ්ිපල්වද ප්රකාශද ක්ද සිදිනිෂ.පයහිද ල්ද පකොට ්ද ්පූතමණද පකොකික්පය්වද හ/ද පහ ද ින්දිද
පල ද ්පූතමණදකික්පය්වදසිදදුදවිලදහනකිදඅලාභලදවිඳදැ්ාදගනනීයටද කඟදපිිෂ.ේිැදපයහිදසිදලළුද
පකොට ්දනිින්දිිද ්පූතමණදක්දතන දබිැදප්රකාශදක්ිෂ.
ආ.
යාදවිසිද්වදක්කදලැදපයයදප්රකාශලදඅ ේයදලනිදඔපාරපදවුිපහොත්,දරත්දක්නුදලනබීයටදපර්ද
නුුදදු ් ුසදිකදබිදහාදරත්ීමයදලනබීපය්වදරුදිදප කිපල්වදරහදක්නුදලනබීයටදලටත්දිකදබිදැද
යයදැනිිෂ.
ත.

දදිකලද:ද

පයහිද ඳහ්වදකිසිදඳුදපේෝවේ්ක්දකනිේදපික ්දපකොක්ිෂ.

දදදදදදදදදදදදදදදදදදදදදදදදදදදදදදදදදදදදදදදදදදදදදදදදද........................................
දදදදදඅලදු්කරුපේදඅත් ක

