
 

 

 

            

    

 

   

     WPC/PSC/REC04/නීති(III)                                                                                            2019.12.02 

 

 

මහත්මයාණනි /මහත්ියණි / මමනවියනි, 
 

බසන්ාහිර පළාත් රාජ්ය සස්වසේ  විධායක සස්වා ගණසේ නීති නිලධාරි III සර්ණිසේ තනතුරට බඳවා ගැනිම  - 2019 
 

බසන්ාහිර පළාත් රාජ්ය මස්වමේ විධායක මස්වා ගණමේ නීති නිලධාරි III මරණ්ිමේ තනතුරට බඳවා ගැනිම සම්බන්ධමයන් 

2019.09.20 දින පවත්වනු  ලැබූ  ලිඛිත විභාගමේ ප්රතිඵල මත  ඔබ විසින් මයාමු කරන ලද අයදුම්පතට අදාළව සුදුසුකම් පරීක්ෂා 

කර බැලීමම් සම්මුඛ පරීක්ෂණය 2019.12.16  දින සප.ව.9.30 ට අංක: 109, මහ වීදිය, බත්තරමුල්ල යන ලිපිනමේ පිහිටි 

බසන්ාහිර පළාත් රාජ්ය සස්වා සකාමිෂන් සභා කාර්යාලසේදී පැවැත්ීමට කටයුතු සංවිධානය කර ඇත. 
 

02. එදිනට පහත සඳහන් සහතිකවල මුල් පිටපත් සහ ඒවාමේ ඡායා පිටපත් (සතය පිටපත් බවට ඔබ විසින් සහතික කරන 

ලදුව) රැමගන මමම කාර්යාලයට පැිමණන මලස මමයින් දන්වි. 
 

I. උප්පැන්න සහතිකය (ඔබ භාවිතා කරන නමමහි සහ උප්පැන්න සහතිකමේ සඳහන් නමමහි කිසියම් මවනසක් ඇත්නම් 

එම මවනස පැහැදිලි කිරීම සඳහා දිවුරුම් ප්රකාශයක්ද ඉදිරිපත් කළ යුතුය) 

II. පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීමම් මදපාර්තමම්න්තුමවන් නිකුත් කරන ලද ජ්ාතික හැඳුනුම්පත මහෝ වලංගු විමද්ශ  ගමන් 

බලපත්රය 

III. ඔබ විසින් අයදුම්කරන ලද, නිමේදනමේ සඳහන් තනතුරට අදාළව අධයාපන හා වෘත්ීය සුදුසුකම් වල සහතික හා 

පළපුරුද්ද පිළිබඳව සනාථ කිරීමට අදාල ලියවිලි ( රාජ්කාරි ලැයිස්තු, රැකියා විස්තර, කාර්ය සාධන වාර්තා, රාජ්කාරි 

පැවරීම් ලිපිවල සහතික කරන ලද පිටපත්) 

IV. මදපාර්තමම්න්තු ප්රධානියාමේ සහතිකය 

V. මමම කැඳීම් ලිපිය 
 

03. මමම සම්මුඛ පරීක්ෂණයට පැිණීම මවනුමවන් ගමන් වියදම් මහෝ මවනත් කිසිදු දීමනාවක් මගවනු මනාලැමේ.  
 

04. සම්මුඛ පරීක්ෂණය පැවැත්මවන දිනට අදාළ සහතික සියල්ල රැමගන ආ යුතුය. එමස් මනාමැතිව පසුව ඉදිරිපත් කරනු 

ලබන සහතික පිළිබඳව සලකා බලනු මනාලැමේ. උක්ත සම්මුඛ පරීක්ෂණයට කැඳීම මමම තනතුර ලබා ගැනීම සඳහා ඔබට ඇති 

හිිකමක් මනාවන අතර එදිනට ඔබ සම්මුඛ පරීක්ෂණය සඳහා සහභාගී මනාවන්මන් නම් ඔබට පත්ීමක් ලබා ගැනීමට 

අමප්ක්ෂාවක් මනාමැති මස් සලකා කටයුතු කරනු ලබන බව කරුණාමවන් සලකන්න. 

 

 

තිලක් මසනරත් 

මල්කම් 

පළාත් රාජ්ය මසව්ා මකාිෂන් සභාව 

බසන්ාහිර පළාත 

 

 

 

 

 

 



 

 

බස්නාහිර පළාත් රාජ්ය සස්වසේ  විධායක සස්වා ගණසේ නීති නිලධාරි III සර්ණිසේ තනතුරට 

 බඳවා ගැනිම  - 2019 

සෙපාර්තසේන්තු ප්රධානියාසේ සහතිකය 
 

1. නම (මුලකුරු සමග නම) : 

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

2. මුලකුරුවලින් හැඳින්මවන නම : 

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

3. දැනට මස්වය කරන මස්වා ස්ථානය හා එහි ලිපිනය: 

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

4. වර්තමාන තනතුර : .................................................................................................................................. 

5. මස්වය ස්ිර කළ දිනය : ......................................................................................................................... 

6. බස්නාහිර පළාත් රාජ්ය මස්වමේ ..................................................... තනතුරට පත්ූ දිනය ;....................... 

7. නිසේෙනසේ 1සේෙයට අනුව සුදුසුකේ සනාථ කර ගැනීම 

7.1  නිසේෙනසේ 1.1 සේෙය යටසත් අයදුේපත් ඉදිරිපත් කර ඇති අයදුේකරුවන් සඳහා 

7.1.1  බස්නාහිර පළාත් රාජ්ය මසව්ය තුළ සංවර්ධන නිලධාරී (නීති) තනතුරට පත්ූ දිනය : .................. 

7.1.2  නීති විදයාලමේ අවසන් පරීක්ෂණ සමත්ී මර්ෂ්ඨාධිකරණමේ නිතිඥමයකු වශමයන් දිවුරුම් දී  

ඇත / නැත :   

(සනාථ කිරීමට අදාල මල්ඛන ඉදිරිපත් කරන්න) 

7.2  නිසේෙනසේ 1.2 සේෙය යටසත් අයදුේපත් ඉදිරිපත් කර ඇති අයදුේකරුවන් සඳහා  

7.2.1  නීති විදයාලමේ අවසන් පරීක්ෂණ සමත්ී මර්ෂ්ඨාධිකරණමේ නිතිඥමයකු වශමයන් දිවුරුම් දී  

පළාත් අමාතයාංශයක, මදපාර්තමම්න්තුවක මහෝ  බස්නාහිර පළාත්, පළාත්  ආයතනයක නීති  

අංශමේ මහෝ නීති නිලධාරිමයකුමේ අධීක්ෂණය යටමත් වසර තුන(03)ක පළපුරුද්ද සහිතව  

බස්නාහිර පළාත් රාජ්ය මස්වමේ කළමනාකරණ සහකාර මහෝ ඊට ඉහළ තනතුරක් දැරීම.   

ඇත  / නැත   

අදාල තනතුරු නාමය : .................................................................................................... 

(සනාථ කිරීමට අදාල මල්ඛන ඉදිරිපත් කරන්න) 

8. නිසේෙනසේ 02 සේෙයට අනුව පළපුරුද්ෙ සනාථ කර ගැනීම 

8.1 නිතිඥමයකු වශමයන් දිවුරුම් දීමමන් පසුව නීති කටයුතු පිළිබඳව වසර තුන(03)ක පළපුරුද්දක් 

ඇත / නැත  (සනාථ කිරීමට අදාල මල්ඛන ඉදිරිපත් කරන්න) 

8.2 2019.08.06 දිනට පළපුරුද්දට අදාල කාලසීමාව : 

             ....................................   දින සිට ............................ දක්වා 

9. බස්නාහිර පළාත් රාජ්ය මස්වමේ ......................................................................     තනතුමර් මස්වා කාලය 

තුළ කිසියම් විනය දඬුවමක් ලබා තිමේද? විනය පරීක්ෂණයකට ලක්කර මහෝ එමස් කිරීමට නියිතව තිමේද? 

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

       තිමේනම් ඒ පිළිබඳ විස්තර දක්වන්න.            ........................................................................................... 

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



 

 

 

මමම නිලධාරියා / නිලධාරිනිය සම්බන්ධමයන් ඉහත සඳහන් මතාරතුරු නිවැරදි බව සහතික කරන අතර මමම 

සම්මුඛ පරීක්ෂණමේ ප්රතිඵල අනුව පත්ීමක් සඳහා ඔහු / ඇය මතෝරාගනු ලැබුවමහාත් ඔහු / ඇය දැනට දරණ 

තනතුරින් නිදහස් කළ හැකි බවත් නිර්මද්ශ කරි. 

 

 

 

දිනය :              ........................................................... 

මදපාර්තමම්න්තු ප්රධානියාමේ අත්සන 
( නිල මුද්රාව තබන්න) 

10. අමාතයාංශ සල්කේසේ නිර්සද්ශය 
 

ඉහත නිර්මද්ශය සමග එකඟ මවි / මනාමවි 

 

 

 

 

දිනය :              ........................................................... 

අමාතයාංශ මල්කම්මේ අත්සන 
( නිල මුද්රාව තබන්න) 


