
        ත”ණ හා ඩා අමා“ාංශය

        ජාක ත”ණ ෙ—වා සභාව
ඇබෑ•“

ත”ණ හා ඩා අමා“ාංශය යටෙ’ යා’මක ජා“ක ත”ණ ෙ—වා සභාෙ“ පහත තන“”වල –ර“පා ”ර•ම සඳහා  ලංකා –රවැය”ෙග” අය”’ප’ කැඳව ලැෙ•.
1.  “ධාන අ””තර ”ගණක - (HM 1-1) - –ර“පා සං“ාව 01

l අ–ාපන හා වෘ’”ය ”ක

(අ)  ”•ව”—ල “පාදන ෙකා“ෂ සභාව ””ග’ වා / ගණකා“කරණය  
””බඳ උපා“ය” ලබා —ම.            සහ
(i)  අ—ළ ”ෙ’–ය ලබාග’ ””ග’ ප•චා’ උපා“ය”  (Masters) ලබා 

—ම.                     ෙහ–
(ii)   ලංකා වරල’ ගණකා“කා’ෙ” ආයතනෙ“ ආ•ත සාමා“ක’වය 

ලබා —ම. (ICASL)             ෙහ–
(iii)  වරල’ ගණකා“කා’ෙ” කළමනාකරණ ආයතනෙ“ ආ•ත 

සාමා“ක’වය ලබා     —ම. (CIMA)               ෙහ–
(v)  සහක කළ සහ සමායතන ගණකා“කා’ෙ” සංගමෙ“ ආ•ත 

සාමා“ක’වය  ලබා —ම. (ACCA)               සහ
(ආ)  උපා“ය/ ”””ක’ ලබා ගැ”ෙම ප” රා ආයතනයක/සං—ථාවක /

ම–ඩලයක/ ”ව—ථා”ත ආයතනයක/””ග’ වාජ ආයතනයක, 
කළමනාකාර ම”ටෙ’ ”“ /““’ ””බඳ ”ෙ’–ෙය“  අවම වශෙය වසර 
පහෙලාවක (15) පළ–”–ද” ලබා —ම.

l වය— මාව

 අ–”” 35 ට ෙනාඅ—ව හා අ–”” 55 ට ෙනාවැ• අය ”ය –“ය. 

l HM 1-1  වැ“ හා “මනා

HM 1-1  – 02/2016 : ”: 80,295 – 15 x 2,270 – 114,345/-

2. සහකාර අ”ෂ - (MM 1-1) - –ර“පා සං“ාව 14
l අ–ාපන හා වෘ’”ය ”ක

(අ) (i)   ”•ව”—ල “පාදන ෙකා“ෂ සභාව ””ග’ ඕනෑම උපා“ය” ලබා 
—ම.                  සහ

(ආ)  උපා“ය ෙහ– ”””ක’ ලබා ගැ”ෙම ප” රා ආයතනයක / සං—ථාවක / 
ම–ඩලයක /  ”ව—ථා”ත ආයතනයක / ””ග’ වාජ ආයතනයක, ත”ණ 
ෙ—වා සංව•ධනය / “ජා සංව•ධනය / ස“පකාර කට–“ / ’ාම සංව•ධනය 
””බඳ ”ෙ’–ෙය“ අවම වශෙය වසරක (01) පළ–”–ද” ලබා —ම.

3. සහකාර අ”ෂ (“ද”)  - (MM 1-1) - –ර“පා සං“ාව 02
l අ–ාපන හා වෘ’”ය ”ක

(අ) (i)  ”•ව ”—ල “පාදන ෙකා“ෂ සභාව ””ග’ වාජ / ගණකා“කරණය 
””බඳ (’ංහල මා– / ෙදමළ මා–)  උපා“ය” ලබා —ම.            ෙහ–

(ii)   ලංකා වරල’ ගණකා“කා’ෙ” ආයතනෙ“ අත• ම– ම”ටම 
සම’ව —ම. (ICASL-Intermediate Level).             ෙහ–

(iii)  වරල’ ගණකා“කා’ෙ” කළමනාකරණ ආයතනෙ“ අත• ම– 
ම”ටම සම’ව —ම. (CIMA).            ෙහ–

(iv)  වරල’ සහක කළ සමායතන ගණකා“කා’ෙ” සංගමෙ“ අත• 
ම– ම”ටම සම’ව —ම.  (ACCA).           ෙහ–

(v)  රජෙ“ කා•“ක ”—ලයක ගණකා“කරණය ””බඳ උස— ජාක 
•“ෙල–මා සහකය ලබා —ම.                සහ

(ආ)  උපා“ය ෙහ– ”””ක’ ලබා ගැ”ෙම ප” රා ආයතනයක  / සං—ථාවක 
/ ම–ඩලයක / ”ව—ථා”ත ආයතනයක / ””ග’ වාජ ආයතනයක, ”“ 
/ ““’ කට–“  ””බඳ ”ෙ’–ෙය“ අවම වශෙය වසරක (01) ෙ—වා 
පළ–”–ද” ලබා —ම.

4. ඉං“ෙ”” (’””) - (MM 1-1) - –ර“පා සං“ාව 01
(අ)  (i)  ”•ව”—ල “පාදන ෙකා“ෂ සභාව ””ග’ ’”” ඉං“ෙ” උපා“ය” 

ලබා —ම.               සහ
(ආ)  උපා“ය ෙහ– ”””ක’ ලබා ගැ”ෙම ප” රා ආයතනයක / සං—ථාවක / 

ම–ඩලයක /  ”ව—ථා”ත ආයතනයක / ””ග’ වාජ ආයතනයක, ’”” 
ඉං“ෙ” කට–“ ””බඳ ”ෙ’–ෙය“ අවම වශෙය වසරක (01) පළ–”–ද” 
ලබා —ම.

l වය— මාව

  අ–”” 22 ට ෙනාඅ—ව හා අ–”” 45 ට ෙනාවැ• අය ”ය –“ය. 

l MM 1-1  වැ“ හා “මනා

MM 1- 1 – 02/2016 : ”: 53,175 – 10 x 1,375 – 15 x 1,910 – 95,575/-

5. වැඩෙපාල අ“කා“ - (JM 1-1) - –ර“පා සං“ාව 01
l අ–ාපන හා වෘ’”ය ”ක

 ”•ව”—ල “පාදන ෙකා“ෂ සභාව ””ග’ ’”” ඉං“ෙ” / යා—ක ඉං“ෙ” / 
—වයංචලන ඉං“ෙ” උපා“ය” ලබා —ම. 

6. කා•“ක “ළධා“ - (JM 1-1) - –ර“පා සං“ාව 01
l අ–ාපන ”ක

 ”•ව”—ල “පාදන ෙකා“ෂ සභාව ””ග’ යා—ක ඉං“ෙ” උපා“ය” ලබා 
—ම. 

7. “පාදක  - (JM 1-1) - –ර“පා සං“ාව 01
l අ–ාපන ”ක

”•ව”—ල “පාදන ෙකා“ෂ සභාව ””ග’ කලා උපා“ය” ලබා —ම.

8. “ස’පාදන “ළධා“ - (JM 1-1) - –ර“පා සං“ාව 01
l අ–ාපන ”ක

 ”•ව”—ල “පාදන ෙකා“ෂ සභාව ””ග’ උපා“ය” ලබා —ම. ”ෂය” වශෙය 
සැප•’  ඇ“ල’ •ම.

9. ”“ “ළධා“  - (JM 1-1) - –ර“පා සං“ාව 03

l අ–ාපන  හා වෘ’”ය ”ක

(ỉ)  ”•ව”—ල “පාදන ෙකා“ෂ සභාව ””ග’  වාජ / ගණකා“කරණය 
””බඳ (’ංහල / ෙදමළ මා–) උපා“ය” ලබා —ම.              ෙහ–

(ii)   ලංකා වරල’ ගණකා“කා’ෙ” ආයතනෙ“ අත• ම– ම”ටම  සම’ව 
—ම.  (ICASL-Intermediate Level)             ෙහ–

(iii)  වරල’ ගණකා“කා’ෙ” කළමනාකරණ ආයතනෙ“ අත• ම– ම”ටම  
සම’ව —ම. (CIMA)             ෙහ–

(iv)  වරල’ සහකල’ ගණකා“කා’ව”ෙ” සංගමෙ“ අත• ම– ම”ටම 
සම’ව —ම. (ACCA).        ෙහ–

(v)  රජෙ“ කා•“ක ”—ලයක ගණකා“කරණය ””බඳ උස— ජාක •“ෙල–මා 
සහය” ලබා —ම.

10. අ””තර ”ගණන “ලධා“ - (JM 1-1) - –ර“පා සං“ාව 01
l අ–ාප“ක හා වෘ’”ය ”ක

(i)  ”•ව”—ල “පාදන ෙකා“ෂ සභාව ””ග’  වාජ / ගණකා“කරණය 
””බඳ (’ංහල / ෙදමළ මා–) උපා“ය” ලබා —ම.              ෙහ–

(ii)   ලංකා වරල’ ගණකා“කා’ෙ” ආයතනෙ“ අත• ම– ම”ටම  සම’ව 
—ම.   (ICASL-Intermediate Level)             ෙහ–

(iii)  වරල’ ගණකා“කා’ෙ” කළමනාකරණ ආයතනෙ“ අත• ම– ම”ටම  
සම’ව —ම. (CIMA)                     ෙහ–

(iv)  වරල’ සහකල’ ගණකා“කා’ව”ෙ” සංගමෙ“ අත• ම– ම”ටම 
සම’ව —ම. (ACCA)                 ෙහ–

(v)  රජෙ“ කා•“ක ”—ලයක ගණකා“කරණය ””බඳ උස— ජාක •“ෙල–මා 
සහය” ලබා —ම.

l වය— මාව

   අ–”” 22 ට ෙනාඅ—ව හා අ–”” 45 ට ෙනාවැ• අය ”ය –“ය. 

l JM 1-1  වැ“ හා “මනා
 JM 1- 1 – 02/2016 : ”: 42,600 – 10 x755 – 18 x 1,135 – 70,580/-

11. උපෙ–ශන ෙ—වා “ලධා“ - (MA - 4) - –ර“පා සං“ාව 02
l අ–ාපන ”ක

 ”•ව”—ල “පාදන ෙකා“ෂ සභාව ””ග’ අ–ාපනය / සමාජ ”—ව ””බඳව 
උපා“ය” ලබා —ම. 

l වය— මාව

  අ–”” 22 ට ෙනාඅ—ව හා අ–”” 45 ට ෙනාවැ• අය ”ය –“ය. 

l MA 4  වැ“ හා “මනා

 MA 4 – 02/2016 : ”:37,970 – 10x755 – 15x930 – 5x1,135 – 65,145/-

12. කලා –” (සං”ත / නැ•’)  - (MA 2-1) - –ර“පා සං“ාව 07
l අ–ාපන හා වෘ’”ය ”ක

(i) කලා –”• (සංත)

 තෘ””ක සහ වෘ’”ය අ–ාපන ෙකා“ෂ සභාව ”’ ””ග’ අ—ළ ”ෙ’–ෙ“ ජාක 
වෘ’”ය ෙය–”තා (NVQ) පහ (05) වන ම”ටමට ෙනාඅ—   “•ණතා සහකය” ලබා 
—ම.                            ෙහ–
සං”තය ””බඳ ල•තකලාෙ““ •“ෙල–මා සහකය ලබා —ම. ෙහ–
භා’ක–ෙ” අවසාන ”භාගය (”ශාරද අවසාන) සම’ • —ම. ෙහ–
ගාධ•ව අවසාන ”භාගය සම’ • —ම. ෙහ–
බට“ර සං”තය ””බඳ රාජ–ය ෙහ– —’ව ”භාගය 05 වන ම”ටම සම’ • —ම.  
ෙහ–
අනාමෙ”  ”ශාරද ”භාගය සම’ • —ම.

 (ii). කලා –”• (නැ’)
 තෘ””ක සහ වෘ’”ය අ–ාපන ෙකා“ෂ සභාව ”’ ””ග’ අ—ළ ”ෙ’–ෙ“ ජාක 
වෘ’”ය ෙය–”තා (NVQ) පහ (05) වන ම”ටමට ෙනාඅ—   “•ණතා සහකය” ලබා 
—ම.              ෙහ–
 නැ•’ ””බඳ ල•තකලාෙ““ •“ෙල–මා   සහකය ලබා —ම.            ෙහ–
භා’ක–ෙ” අවසාන ”භාගය (”ශාරද අවසාන) සම’ • —ම.                ෙහ–
ගාධ•ව අවසාන ”භාගය සම’ • —ම.              ෙහ–
අනාමෙ”  ”ශාරද ”භාගය සම’ • —ම.

13. සහකාර –—තකාලයා“ප - (MA 2-1) - –ර“පා සං“ාව 01
l අ–ාපන හා වෘ’”ය ”ක

 තෘ””ක සහ වෘ’”ය අ–ාපන ෙකා“ෂ සභාව ”’ ””ග’ –—තකාල හා ””පන 
”—ව ””බඳ ජාක වෘ’”ය ෙය–”තා (NVQ) පහ (05) වන ම”ටමට ෙනාඅ—   
“•ණතා සහකය” ලබා —ම.

14. සහකාර “පාදක - (MA 2-1) - –ර“පා සං“ාව 01
l අ–ාපන හා වෘ’”ය ”ක

 තෘ””ක සහ වෘ’”ය අ–ාපන ෙකා“ෂ සභාව ”’ ””ග’, ෙ”ඛන කලාව සහ 
ස“ෙ“දන (Writer Ship and Communication) ”ෙ’–යට අ—ළ ජාක 
වෘ’ය ෙය–”තා (NVQ) 05 වන ම”ටමට ෙනාඅ—, •“ෙල–මා සහකය ලබා —ම.

15. කා•“ක සහකාර (”“’ / ’”” / ””•) - (MA 2-1) - –ර“පා සං“ාව 01
l අ–ාපන හා වෘ’”ය ”ක

(i) කා•“ක සහකාර (””)
 තෘ””ක සහ වෘ’”ය අ–ාපන ෙකා“ෂ සභාව ”’ ””ග’, ’”” ”ෙ’–යට 
අ—ළ ජාක වෘ’ය ෙය–”තා (NVQ) 05 වන ම”ටමට ෙනාඅ—, සහකය” 
ලබා —ම. 

(ii) කා•“ක සහකාර (””•)
 තෘ””ක සහ වෘ’”ය අ–ාපන ෙකා“ෂ සභාව ”’ ””ග’, ””• ”ෙ’–යට 
අ—ළ ජාක වෘ’ය ෙය–”තා (NVQ) 05 වන ම”ටමට ෙනාඅ—, සහකය” 
ලබා —ම. 

(iii) කා•“ක සහකාර (”’)
 තෘ””ක සහ වෘ’”ය අ–ාපන ෙකා“ෂ සභාව ”’ ””ග’, ඉෙල”ෙ’ා“ක 
”ෙ’–යට අ—ළ ජාක වෘ’”ය ෙය–”තා (NVQ) 05 වන ම”ටමට ෙනාඅ—, 
සහකය” ලබා —ම.

16. ජාල –ඨාංග කා•“ක –” - (MA 2-1) - –ර“පා සං“ාව 01
l අ–ාපන හා වෘ’”ය ”ක

 තෘ””ක සහ වෘ’”ය අ–ාපන ෙකා“ෂ සභාව ”’ ””ග’ ජාල –ඪාංග කා•“ක 
–”පයට අ—ළව කා•“ක / වෘ’”ය –““ ආයතනය “—’ කරන ජාක වෘ’”ය 
ෙය–”තා (NVQ) පහ (05) වන ම”ටමට ෙනාඅ— “•ණතා සහකය” ලබා —ම.

17. ෙගා”පල සහකාර - (MA 2-1) - –ර“පා සං“ාව 04
l අ–ාපන හා වෘ’”ය ”ක

 තෘ””ක සහ වෘ’”ය අ–ාපන ෙකා“ෂ සභාව ”’ ””ග’, කෘ“ක•ම ”ෙ’–යට 
අ—ළ ජාක වෘ’”ය ෙය–”තා (NVQ) 05 වන ම”ටමට ෙනාඅ—, කෘ“කා•“ක 
•“ෙල–මා සහකය ලබා —ම.
 සටහන :  කෘ“ක•ම ෙදපා•තෙ’“ව ෙමෙහයවන (මාස 06 ක) “ාෙය–“ක –““ 

පාඨමාලාව සා•ථක ෙලස “ම කර —ම අමතර ”””කම” ෙලස සලක• 
ලැෙ•.

18. වෘ’”ය –““ උපෙ–ශක - (MA 2-1) - –ර“පා සං“ාව 19
l අ–ාපන හා වෘ’”ය ”ක

 ”•ව ”—ල “පාදන ෙකා“ෂ සභාව ””ග’, ’”” / ””• / ඉෙල”ෙ’ා“ක 
”ෙ’–යට අ—ළ ජාක වෘ’ය ෙය–”තා (NVQ) 05 වන ම”ටමට ෙනාඅ—, 
තා”ෂණෙ“දය (NDT) ””බඳ ජාක •“ෙල–මා සහකය” ලබා —ම.           ෙහ–
 ”•ව”—ල “පාදන ෙකා“ෂ සභාව ”’ ””ගනා ලද, ’”” / ””• / 
ඉෙල”ෙ’ා“ක ”ෙ’–යට අ—ළ ජාක වෘ’ය ෙය–”තා (NVQ) 05 වන ම”ටමට 
ෙනාඅ—, ඉං“ෙ” ”—ව (NDES) ””බඳ ජාක •“ෙල–මා සහකය” ලබා –ම.

ෙහ–
 තෘ””ක සහ වෘ’”ය අ–ාපන ෙකා“ෂ සභාව ”’ ””ග’ කෘ“ක•ම / ”ඩා / 
කා•“ක / වා– ස”කරණ / ආෙල–කකරණ / ෙපදෙ•” / ජල නළ / ව— වැඩ / ෙතාර“” 
තා”ෂණය / ෙවන’ අ—ළ ”ෙ’–යක ජාක වෘ’ය  ෙය–”තා (NVQ) 05 වන 
ම”ටමට ෙනාඅ—  සහකය” ලබා —ම.

19. ප’ගණක —–ක “•මාණ –” - (MA 2-1) - –ර“පා සං“ාව 02
l අ–ාපන හා වෘ’”ය ”ක

  තෘ””ක සහ වෘ’”ය අ–ාපන ෙකා“ෂ සභාව ”’ ””ග’ ෙතාර“” හා ස“ෙ“දන 
තා”ෂණ –”පයට අ—ළව ප’ගණක —– “•මාණ –”පය ”ෂය” වශෙය ඇ“ළ’ 
කා•“ක / වෘ’”ය –““ ආයතනය “—’ කරන ජාක වෘ’”ය ෙය–”තා (NVQ) 
පහ (05) වන ම”ටමට ෙනාඅ— “•ණතා සහකය” ලබා —ම.

l වය— මාව

  අ–”” 18 ට ෙනාඅ—ව හා අ–”” 45 ට ෙනාවැ• අය ”ය –“ය. 

l වැ“ හා “මනා

 MA 2-1–02/2016: ”: 30,310–10x300–07x350–04x495–20x660–50,940/-

20. කළමනාකරණ සහකාර - (MA 1-1) - –ර“පා සං“ාව 70
l අ–ාපන හා වෘ’”ය ”ක

(අ)  ’ංහල / ෙදමළ හා ගතය ද, තව’ ”ෂය 02 ” ද ඇ“” ”ෂයය 04 කට 
ස’මාන ස“තව එකවර ”ෂයය 06  අ.ෙපා.ස.(සා.ෙප.) ”භාගය සම’ව  
—ම.                 සහ

(ආ)  අ.ෙපා.ස.(උ. ෙප.) ”භාගෙය (සාමා— ෙපා” ප“”ෂණය හැර) ”ෂය 03  
සම’ව —ම.

21. සහකාර ත”ණ ෙ—වා “ලධා“ - (MA 1-1) - –ර“පා සං“ාව 52
l අ–ාපන හා වෘ’”ය ”ක

(අ)  ’ංහල / ෙදමළ හා ගතය ද, තව’ ”ෂය 02 ” ද ඇ“” ”ෂයය 04 කට 
ස’මාන ස“තව එකවර ”ෂයය 06  අ.ෙපා.ස. (සා.ෙප.) ”භාගය සම’ව  
—ම.                     සහ

(ආ)  අ.ෙපා.ස.(උ. ෙප.) ”භාගෙය (සාමා— ෙපා” ප“”ෂණය හැර) ”ෂය 03  
සම’ව —ම.

(ඇ)    තන“රට ”ෙ•“ත ෙවන’ අව“ ”””ක’
 ජාක ත”ණ ෙ—වා සභාෙ“ ෙයෟවන සමාජ “යාකා“ සාමා“කෙය— ෙලස අවම 
වශෙය වසර ෙදක” (02) ව’ කට–“ කර —ම.

22. “වාස පා•කාව - (MA 1-1) - –ර“පා සං“ාව 11
l අ–ාපන හා වෘ’”ය ”ක

(අ)  ’ංහල / ෙදමළ හා ගතය ද, තව’ ”ෂය 02 ” ද ඇ“” ”ෂයය 04 කට 
ස’මාන ස“තව එකවර ”ෂයය 06  අ.ෙපා.ස.(සා.ෙප.) ”භාගය සම’ව  
—ම.              සහ

(ආ)  අ.ෙපා.ස.(උ. ෙප.) ”භාගෙය (සාමා— ෙපා” ප“”ෂණය හැර) ”ෂය 03  
සම’ව —ම.

(ඇ)    තන“රට ”ෙ•“ත ෙවන’ අව“ ”””ක’
 රා ආයතනයක / සං—ථාවක / ම–ඩලයක / ”ව—ථා”ත ආයතනයක / “කට 
වාජ ආයතනයක පා•කාවක ෙ— අවම වශෙය වසර ෙදකක පළ–”–ද” 
ලබා —ම අෙ•ක ”””කම” ෙලස සැලෙ”.

l වය— මාව

  අ–”” 18 ට ෙනාඅ—ව හා අ–”” 45 ට ෙනාවැ• අය ”ය –“ය. 

l වැ“ හා “මනා

 MA 1-1–02/2016: ”: 27,910–10x300–07x350–04x495–20x660–48,540/-
l  02/2016 කළමනාකරණ ෙ—වා ච”ෙ”ඛෙ“ ”“”ධාන අ•ව 2021 ව•ෂෙ“ ප’•’ 

ලබන ”න ’ට ඉහත වැ•“ ප’මාණයට ““ක’ ලබන අතර, තන“රට අ—ළව රජෙ“ 
අ•මත අෙන—’ “මනා ෙගව• ලැෙ•.

l  —–ර තන“ර.ෙ—වක අ•ථසාධක අර“දලට හා ෙ—වා “–”ක”ෙ” භාරකාර 
අර“ද” සඳහා ““ක’ ස“තය.

අය”ප’ භාරග”නා අවසාන ”නය  : 2021.05.03

l ෙපා” ෙකාෙ–’
 • ලාං–ය –රවැ’ය— ”ය –“ය.

  ඉහත තන“” සඳහා අය”’ප’ “සභාප“/අ–”ෂ ජනරා”, ජා“ක ත”ණ ෙ—වා 
සභාව, අංක 65, හ”ෙලව” පාර, මහරගම” යන •”නයට •යාප”ං— තැපෑෙල 
පමණ” ෙයා“ කළ –“ය.

   අය”’ප’ ෙයා“ “ෙ’“ •–’ කවරෙ“ ව’ පස ඉහළ ෙකළවර ඔබ අය”’ කරන 
තන“ර පැහැ”•ව සඳහ කළ –“ය.

   ඉ”—’කරන තන“රට අ—ළ කා•යභාරය මැන” ඉ•“මට හැ, ”ව”ෙ ඕනෑම 
“ෙ–ශයක ෙ—වය “මට ””” ශා“’ක හා මාන’ක ෙය–”තාවය” –ය –“ය.

  ”–’ට ච’තය ෙහ– ”ය –“ය.
   අය”’ප’ භාරගනා අවස ”නට සෑම ආකාරයම ”””ක’ ස’—•ණ කර –ය –“ය.  
  අය”’පත සමඟ අ–ාපන හා වෘ’”ය ”””ක’වල සහක කළ ඡායා”ටප’ අ“ණා 

එ”ය –“”.
   අය”’ප–ෙ“ අෙ“”ෂකයාෙ” අ’සන රජෙ“ ”—ලයක ””හ”පවරෙය—, සාම—න 

”“•චයකාරවරෙය—, ”–”’ ෙකාමසා’—වරෙය—, “’–ධ ෙනාතා’—වරෙය—, —”ධ 
හ“—ෙ“ අ“කා“ බලයල’ “ලධා’ෙය—, රජෙ“ —–ර තන“ර” දරන මා–ඩ•ක 
“ලධා’ෙය— ෙහ– ”’ සහක කර• ලැබ –ය –“ය.

   ආයතනෙය“ ප’•’ බලධරයා ”’ ”රණය කර• ලබන ප’” රජෙ“ ගැස” ප–ෙ“ 
ෙහ– “’–ධ ’•’ පළ“ම ම— හා ජාක ත”ණ ෙ—වා සභාෙ“ ෙව• අඩ”ෙ“ 
පල“ම ම— අය”’ප’ කැඳ•ෙ’ ප”ව ඒ ඒ තන“රට අ—ළ වන ප’” — •”ත 
තරග ”භාගයක හා / ෙහ– ප’•’ බලධා’යා ”’ ප’කර• ලබන ම–ඩලය” ම— 
පැවැ’ෙවන •හගත ස’“ඛ ප“”ෂණයක “”ල මත බඳවා ග• ලැෙ•.

අ”ෂ ජනරා”/ සභාප“
ජා“ක ත”ණ ෙ—වා සභාව,  අංක 65, හ”ෙලව” පාර, මහරගම.

ආද•ශ අය” පය
අය”’ කරන තන“ර : ...............................................................

(කා•යා–ය “ෙය–ජනය සඳහා පම)

ජාක ත”ණ ෙ—වා සභාෙ“ ඇබෑ•“ව පවන තන“” සඳහා බඳවා ගැ”ම
01. 

1.1. අය”’ක”ෙ” “ලක” සමග නම  : ........................................................................................................................
1.2.  ස’—•ණ නම   : .......................................................................................................................
1.3.  ජාක හැ“•’ප’ අංකය   :
1.4.  —’ / –”ෂ භාවය  :    —’   

–”ෂ
02.

2.1.  ——ර •”නය  : ....................................................................................................................
2.2.  ”රකථන අංකය  : ....................................................................................................................

03.
3.1.  උප ”නය 

ව•ෂය මාසය ”නය
3.2.  අය”’ප’ කැඳවන අවස ”නට වයස

අ–””  මාස ”න

04. ලබා ඇ ඉහළම අ–ාපන ”””ක’ : ......................................................................................................... 

 අ:ෙපා:ස: (සා/ෙපළ) ව•ෂය : ................................................     ”භාග අංකය : ....................................................

”ෂය “–ණතා ම”ටම

 අ:ෙපා:ස: (උ/ෙපළ) ව•ෂය :...............................................     ”භාග අංකය :.......................................................

”ෂය “–ණතා ම”ටම

4.1.   වෘ’”ය ”””ක’ : .............................................................................................................................................................

පාඨමාලාෙ“ නම “–ණතා ම”ටම ආයතනය

05.  ඔබ කවර ෙහ– ෙච–දනාව” සඳහා උසා”ය වරදකට ද”ව’ ලැබ ෙ•ද ? (අ—ළ ෙකා•ෙ“ 
(√) ල—ණ ෙයාදන)

ඔ“ නැත
 එෙ— ද”ව’ ලැබ ඇ’න’, ඒ —මන වරද” සඳහා කවර අ“කරණය කවර ද”වම” ලැබ 
ඇ ද යන ෙතාර“” සපයන :- ............................................................................................................................................
............................................................................................................................... ..................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................

06.  අය”’ක”ෙ” සහකය : ........................................................................................................

(අ)    ෙමම ඉ”—’ ප–ෙ“ ම”’ සපයා ඇ ෙතාර“” මා දනා තර“ ස“ හා “වැර” බව 
ෙගෟරවෙය “කාශ කර ’““. ෙම“ ය’ ෙතාර“ර” ස’—•ණ ෙනා“ෙම සහ/ෙහ– 
වැර” ෙලස ස’—•ණ “ෙම ”ය හැ අලාභය ”ඳ දරා ගැ”මට මම එකඟ ෙව“. තවද 
ෙම“ ’ය”ම ෙතාර“” “වැර”ව ස’—•ණ කර ඇ බවද “කාශ කර“. 

(ආ)   ම”’ කරන ලද ෙමම “කාශනය අස“ යැ” ඔ“– –වෙහා’ ප’•ම ලැ—මට •””—ෙස— 
වන බව’ ප’•ම ලැ—ෙම ප”ව –ව ද තන“ෙර ඉව’“මට යට’ වන බව’ මම ද““.

(ඇ) ෙම“ සඳහ ’“ ෙතාර“ර” ප”ව ෙවන— ෙනාකර“.
”නය :  ...................................................        ..............................................................  

       අය”’ක”ෙ” අ’සන
07. අය”’ක”ෙ” අ’සන සහක “ම :

 ......................................................................................................... යන •”නෙ“ ප”ං— ..................................................................
......මයා/“ය/ෙමන”ය  මා ෙපෟ–ග•කව දනා හ“නන අෙය— බව’, ඔ“/ඇය  ....................................
..............  ”න මා ඉ”’”ට“ අ’සන ෙය• බව සහක කර“.

.................................................. 
අ’සන හා “ල ““ව

නම           :  ..................................................................................
තන“ර      :  ................................................................................    
”නය        : ..................................................................................  
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