ප ෞද්ගලික විපද්ශ නිවාඩු අයදුම් කරන්පන් පකප ේ ද?
1. පකටි නිවාඩු ඳහා (උ රිම මා 03යි)
ප ාදු 126 ආකෘති ත්රය අදා කාා අ්යා ක කායලාාපයන් ා ා පගක ය ම්්ණ ල කර විදුහපත තිපේ, කාා අ්යා ක
අ්යක්ෂගපේ හා
ා්  අ්යා ක අ්යක්ෂගපේ නිපදලේශ ිතවව අ්යා ක පපතකම් අමවන්න් අ්යා ක අමාවයාාංශපය 'ආයවක
හා රි ාාක (ඒකා ද්් ප ේවය) හ ඉඩම්' ශාඛාවට විය යුතු ය.
ඒ ඳහා අයදුම් ත්රය මග හව ඳහන් පපතඛක ද ඉිරරි ්  ක යුතු ය.
1. ් ීම ේිර කිරීපම් ලිපිය
2. විපද්ශ ගමන් ා ත්රපය පිට වක්ෂ
3. ජාතික හැඳුනුම් ප්  පිට වක්ෂ
4. ප ෞද්ගලික ලිපි පගානු වාවලාවක්ෂ

2. දීර්ල නිවාඩු ඳහා (මා 03 ට වැඩි)

රැකියාවක්ෂ ඳහා


විපද්ශ ගවවක රපේ රැකියාව ා ාපදක ආයවකපයන් රැකියාපවිත නිරවවක ිරකවකවානු ිතවව පිරිකමක ාද ් ීපම් ලිපිය,
අදා කාාය ඳහා වැඩ ආවරණ ය කිරීපම් ලිපිය හා රජයට අයවිය යුතු සියලු මුදපත ආ සු පගවූ වට අදා කුවිවාන්සිපය පිට ව
පහෝ ලිපිය මග ඉහව පකටි නිවාඩු ඳහා අයදුම් ක ආකාරයට ම අයදුම් ක යුතු ය.



අදා කාාය ඳහා ගිවිසුමක්ෂ අ්  න් ක යුතු ය.



අ්යයක කායලයන් ඳහා අ්යා කය ාැමටමට ාාප ාපරා් තු වක අ්යා ක ආයවකපයන්, ාඨමාාාව හැදෑරීමට කැඳවක ලිපිය
මග ඉහව රැකියාවක්ෂ ඳහා අයදුම් ක ආකාරයට ම අයදුම් ක යුතු ය.



(පම් ඳහා පමම ාඨමාාාව ශ්රී ාාංකාපද දී හැදෑරීමට අවශය හසුකම් පකාමැති විය යුතු වක අවර පමම ාඨමාාාව වම ් ීමට
අදා

වක විගය ථයට අනුකූා විය යුතුයි) (ආයවක

ාංග්රහපය XII වක රිශිගේඨපය 16:1 වගන්තියට අනුකූාව අයදුම් ් 

නිපදලේශ කර විය යුතු ය.)

3. දීර්ල නිවාඩු දීර්ල කිරීම හා ාංපශෝ්කය කිරීම


දීර්ල කිරීම හා ාංපශෝ්කය ඳහා නිා්ාරියාපේ ඉපතීම් ලිපිය



අදා ිරක වහවුරු වක රිිර විපද්ශ ගමන් ා ත්රපය හතික ක පිට ව




පවර රැකියා/අ්යයක ආයවකපයන් රැකියා/ ාඨමාාා දීර්ල ක
ඉහව ලිපි සියපතා විදුහපත ති, කාා අ්යා ක හා

වට නිකු් ක ලිපිපය හතික ක පිට ව

ා්  නිපදලේශ ිතවව අ්යා ක පපතකම් අමවන්න් අ්යා ක අමාවයාාංශපය

ආයවක හා රි ාාක (ඒකා ද්් ප ේවය) හ ඉඩම් ශාඛාවට විය යුතු ය.

