
 
පුරප්පාඩු 

ශ්රී් ජයවර්ධනපුපුර ජයශ්වව් ශ්යාාලර 
 
ආරක්ෂක ජයනිලපාරී (කකොන්ත්රාත් ප ජයපයු ) 
 
ආරක්ෂක ජයනිලපාරී (කකොන්ත්රාත් ප ජයපයු ) ජය ත ජයබඳ්ා ජයගැනී ට ශ්රී් ජයවර්ධනපුපුර ජයශ්වව්ශ්යාාලර ජයශ්සින් ජය
කකොළඹ දිසවත්රි ක්කකස ජය සවර ර ජය පදිචි ත ජය ත්රි ශ්ප ජය හමුයා ජය හා ජය කපොලිසිකස ජය කසේ්ර ජය කර ජය ශ්ශ්රා  ජය කගොසව ජය ි  ජය
නිලපාරීන්කගන් අරඳුම්පත් ප ජයකැඳ්නු ජයලැකේ. 
 
සුදුසුකම් :- 
 

1. 8 ජයකශ්රේණිය ර ජයස ත් ප ජයශ්ර ජයතුයි. 
 

2.  ජයක්රීශඩා ා ජයහා ජයකපොදු ජයකටතුය ජය්ල ක ජයරිිරාකාරී ජයකලස ජයයාරක ජයශ්ර ජයතුයි. 
 

3. උස ජය ජය ජය: ජයඅඩි ජය5ි ජයඅඟල් ජය6ට ජය්ඩා ා ජයකුොඅඩු ජයශ්ර ජයතුයි. ජය 
පපු් ජය: ජයඅඟල් ජය32ට ජය්ඩා ා ජයකුොඅඩු ජයශ්ර ජයතුයි. ජය(සා ාුා) 
 

4. ්රස ජයඅවුරුදු ජය45ට ජයඅඩු ජයශ්ර ජයතුයර. 
 

්ැටුප ජය:- ජය රු. 50,000.00 ජය( ාසික සවථා්ර)  
 
කාල ජයසී ා් ජය:- ජය්සරකි ජය(කකොන්ත්රාත් ප ජයපයු  ජය ත) 
 
බඳ්ා ජයගැනී  ජය:-  සම්මුඛ ජයපරීක්ෂණරක් ජය ඟින්. ජය 

අරදුම්පත් ප ජයඑශ්ර ජයතුය ජයආකාරර ජය:- 
 

 අරදුම්කරු්න් ජය ත  ජය ජී් ජය යත් පත ජය කතොරයරු ජය අයළත් ප ජය ්ු ජය කසේ ජය ත න් ජය ශ්සින් ජය සකසව ජය කරගත් ප ජය
අරදුම්පත ජයපහත ජයසඳහන් ජයසහ ක්ල ජයසහ ක ජයකළ ජයපිටපත් ප ජයස ඟ ජයසහකාර ජයකල්ඛකාධිකාරී / 
අුපාරු ජයආරතු ජයඅචිවර, ජයශ්රී් ජයවර්ධනපුපුර ජයශ්වව්ශ්යාාලර, ජයගචිකගොඩා ශ්ල, ජයනුකේකගොඩා  ජයරු ජය
ලිපිුරට ජය 2019.06.28 ජය දිු ජය කහෝ ජය එදිුට ජය කපර ජය ලැකබු ජය කසේ ජය ලිරාපදිචි ත ජය තැපැකලන් ජය එශ්ර ජය
තුයර. 
 
i) පාසල ජයහැරරාකම් ජයසහ කර ජයකහෝ ජයඅ.කපො.ස ජයසා/කපළ ජය 
ii) උප්පැන්ු ජයසහ කර 
iii) ග්රා  ජයනිලපාරී ජයසහ කර. ජයඑර ජයප්රාාකීය ර ජයකල්කම්කේ ජයඅනු ජයඅත් පසු ජයතබා ජය ය ර ජයතුයි. ජය(මුල් ජය

පිටපත) ජය- ජය ාස ජය6 ජයක් ජයියළත ජයලබා ජයගත් ප ජයඒ්ා ජයශ්ර ජයතුයි. 
iv) කපොලිසව ජය්ාධනතා් ජය(මුල් ජයපිටපත) 
v) ක්රීශඩා ා ජයහා ජයඅකුකුත් ප ජයසහ ක 

 

 අරදුම්පත බහා එ්ු ජයක්රකස ්ම්පස ඉහළ කකල්කරහි අරදුම් කරු තුයර ආරක්ෂක ජය
නිලපාරී (කකොන්ත්රාත් ප ජයපයු ) කලස සඳහන් කළ තුයර. 

 

 අ්වා සුදුසුකම් සඳහන් කුොකිරී , අපැහැදිලිවී  ජය කහෝ අරදුම්පත් ප නිරමිත දිුට පසු් 
ලැබී  අරදුම්පත් ප ප්රා ක්කෂේප  කිරී ට කහේයකේ. කිසිරම් අරදුම්පත්රරක් ප්රා ක්කෂේප කල ශ්ට 
කු ු කහේය්ක් නිසා කහෝ රලි සලකා බලනු කුොලැකේ. 
 
 

කල්ඛකාධිකාරී, 
ශ්රී් ජයවර්ධනපුපුර ජයශ්වව් ශ්යාාලර, 
ගචිකගොඩා ශ්ල, ජයනුකේකගොඩා . 
2019.06.14 ජය 
 


