
 
බස්නා�ර පළා� රාජ� ෙස�වෙ� ෙක�ළඹ මහ නගර සභාෙ� ආ�ත �ලධා� ෙස�වා ගණෙ� සහන �ලධා� III 

ෙ���යට  බඳවා ගැ�ෙ� (�වෘත) තරඟ �භාගය - 2020 
 

බස්නා�ර පළා� රාජ� ෙස�වෙ� ෙක�ළඹ මහ නගර සභාෙ�  ආ� ත �ලධා� ෙස�වා ගණෙ� සහන �ලධා� III ෙ���යට   

බඳවා ගැ�ෙ� (�වෘත) තරඟ �භාගය  සඳහා, අය��ප� කැඳවන �නට බස්නා�ර පළාෙ� ��වාස�න වසර 3 ක අඛ�ඩ 

ස්�ර ප�ං�ය ස�ත පහත ���ක� ල� අයව��ෙග�  අය��ප� කැඳව� ලැෙ�. 

1. අධ�ාපන ���ක� - �ශ්ව �ද�ාල ��පාදන ෙක��ෂ� සභාව ��� ��ග� �ශ්ව �ද�ාලය��  උපා�ය� ලබා 

��ම  

2. වෘ��ය ���ක� -  අදාළ ෙන�ෙ� 

3. පළ���ද  - අදාළ ෙන�ෙ� 

4. කා�ක ���ක�  - බස්නා�ර පළාත �ල ඕනෑම �ෙ�ශයක ෙස�වය ��මට හා තන�ෙ� රාජකා� ඉ� ��මට 

�මාණව� ශා��ක  සහ මාන�ක ෙය�ග�තාවය�� ��ත �ය ��ය 

5. වැ�ප -   ෙමම තන�රට �� වැ�� ෙ�ත අංකය  MN  4 -2016 ෙ�.                                                                   

වැ�� ප�මාණය -�. 31,490– 10 x445 -11x660 – 10 x730 – 5 x 750 -54250 (රා.ප�.ච.03/2016  අ�ව) 

6. ෙස�වා ෙක��ෙ�� - ෙමම තන�ර ස්�ර ��ාම වැ�� ස�ත වන අතර ��ාම වැ�� �මය ��බඳව රජය ��� 

ඉ��ෙ�� ග� ලබන ��ප��මය �රණය�ට යට� �ය ��ය.අ�මත බඳවාගැ�ෙ� හා උසස් ��ෙ� ප�පා�ය  

අ�ව ෙස�වා ෙක��ෙ�� �රණය ෙ�.  

7. බඳවා ගැ�ෙ� �මය  - .��ත ප��ෂණෙ��  ල�� ලබාග�නා  �සලතා අ���ෙවල මත සාමාන� ස��ඛ 

ප��ෂණයකට භාජනය ��ෙම� අන��ව පව�න �ර�පා� සංඛ�ාෙව� �වෘත  ධාරාව යටෙ� 70% බඳවා ග� 

ලැෙ�. 

8. ��ත ප��ෂණෙ� �ෂය ��ෙ�ශය 

��ත ප��ෂණය සදහා පහත සදහ� ප�� �ශ්නප� 02 ����ත ෙ�. 

�ශ්ණ ප�ය කාලය  �� ල��  සම� ල��  
සාමාන� දැ�ම  පැය 01 100 40% 
��� ප��ෂණය  පැය 01 100 40% 

 

�භාග �ෂය ��ෙ�ශය 
 

සාමාන� දැ�ම 

 

ජා�ක කලා�ය හා සමසත් ෙල�කෙ� ��ධ සං�ධාන ප�සරය� �ල ෙම�ම � 
ලංකාෙ� පව�නා සමාජ�ය, සංස්කෘ�ක,අධ�ාප�ක , ෙ�ශපාල�ක , ආ��ක හා 
අදාල ෙවන� සාධකය� ස�බ�ධෙය� සාමාන� දැ�ම ප��ෂා ��ම සඳහා වන 
�ශ්න ප�ය�.  

��� ප��ෂණය  

 

ත�කන ශ��ය, ග�ත �සලතාව�  හා කාලය කළමනාකරණය ��ම ��බඳ 
ඇග�ෙ� බ�වරණ �ශ්න ප�ය�.  

9. ෙප�� ���ක�.  
i. � ලංකාෙ� �රවැ�ෙය� �ය���  
ii. අය��ක�ව� යහප�  ච�තය��  ��ත �ය ��� 
iii. අය��ප� භාර ග�නා  අවසාන �න වන 2020.03.23 �නට  ��වෙය�  බස්නා�ර පළාත �ල අවම 

වශෙය� වසර 03 ක අඛ�ඩ ස්�ර ප�ං�ය ��ය ���. 
iv.  තන�රට බඳවා ගැ�ම සඳහා අවශ� �ය�ම ���ක� අය��ප� කැඳ�ෙ� �ෙ�දනෙ� /ගැස�     ප�ෙ�  

සඳහ� වන �නට සෑම ආකාරය��ම ස��රණ කර ��ය ��ය.  
v. අය��ප� භාරග�නා �නට වයස අ��� 21 ට ෙන�අ� හා 35 ට ෙන�වැ� �ය ��ය. (දැනටම� 

බස්නා�ර පලා� රාජ� ෙස�වෙ� , ෙස�වෙ� ��� තන�ෙ� ස්�ර කරන ලද �ලධා�� සඳහා ඉහත 
උප�ම වයස් �මාව අදාල ෙන�ෙ�.)  

vi. බස්නා�ර පළාත �ල ඕනෑම �ෙ�ශයක ෙස�වය ��මට හා තන�ෙ� රාජකා� ඉ� ��මට �මාණව� 
ශා��ක  සහ මාන�ක ෙය�ග�තාවය�� ��ත �ය ��ය.  

 



 

10. �භාග ගාස්� 
සෑම අය��ක�ෙව�ම �භාග ගාස්�ව� බස්නා�ර පළා� සභාවට ෙග�ය ��ය. ෙමම �භාගය සඳහා �භාග 

ගාස්�ව �.600/-�.එම �භාග ගාස්�ව, බස්නා�ර පළා� සභා ආදාය� ��ෂ 20-03-02-99 ට බැර වන ෙලස අය��ප� 
භාරග� ලබන අවසාන �නට ෙහ� ඊට �ථම, බස්නා�ර පළාත �ළ ��ටා ඇ� ඕනෑම �ාෙ��ය ෙ�ක� කා�යාලයට 
�ද�� ෙගවා ඔබෙ� න�� ලබා ග�නා ග�නා ල�පත අය��ප�ෙ� �ය�ත ස්ථානෙ� ෙන�ගැලෙවනෙස� අලවා  ��ය 
��ය. එ� ඡායා�ටපත� ලඟ තබාගැ�ම  �ෙය�ජනව� ව� ඇත . ෙමම �භාගය  සඳහා ෙගවන ලද ගාස්�ව �මන 
ක�ණ� �සාව� ස���ණෙය�ම ෙහ� අ�ධ වශෙය� ෙහ� ආප� ෙගව� ෙන�ලැෙ�. තව ද �භාග ගාස්�ව සඳහා ��දර 
ෙහ� �ද� ඇණ�� භාරග� ෙන�ලැෙ�. 

 
11. අය�� ��ෙ� �මය 
(අ)   අය��ප�ය ෙමම �ෙ�දනයට යා ෙක�ට ඇ� ආද�ශ ආකෘ�යට අ��ලව කඩදා�ෙ� ෙදපසම භා�තා කර�� ඒ 4 
�මාණෙ� කඩදා�වල ��ෙයළ කර අෙ��ෂකයා තම අ� අ���ම පැහැ��ව �ර�ය ��ය. අංක 01 �ට 05 ෙත� 
ෙ�දය� පළ� ��වටද, අංක 06 �ට ඉ��යට වන ෙ�දය� අෙන� ��වලටද,ඇ�ළ� වන ෙස� අය��ප� ��ෙයල කර 
ගත ��ය.�ය�ත ආද�ශ ආකෘ�යට  අ��ලෙන�වන , �ය�ත �නට ෙපර �භාග ගාස්� ෙගවා ෙන�මැ� හා �වැර�ව 
ස���ණ කර ෙන�මැ� අස���ණ ත�වෙ� පව�න අය��ප� ��� දැ���ම�� ෙත�රව ���ෙෂ�ප කර� ලැෙ�.�� 
ප�� අය��ප� ස���ණ ෙන���ෙම� ��වන පා�ව අය��ක�ව� ��� දරාගත ��ය.අය��ප�ෙ�  ඡායා �ටපත� 
ළඟ තබා ගැ�ම �ෙය�ජනව� ව� ඇත.. 
 
(ආ ) ස���ණ කරන ලද අය��ප�ය 2020.03.23 වැ� �න ෙහ� ඊට ෙපර ලැෙබන ෙස� “ෙ�ක� ,බස්නා�ර පළා� 
රාජ� ෙස�වා ෙක��ෂ� සභාව, අංක 628, 10 වන මහල, ජනජය �� ෙග�ඩනැ��ල , නාවල පාර , රාජ��ය” යන ��ණය 
ෙවත �යාප�ං� තැපෑෙල� එ�ය ��ය.  අය��ප� බහා එවන කවරෙ� ව� පස ඉහළ ෙකළවෙ� "බස්නා�ර පළා� රාජ� 
ෙස�වෙ� ආ�ත �ලධා� ෙස�වා ගණෙ� සහන �ලධා� IIIෙ���යටබඳවා ගැ�ෙ� (�වෘත) තරඟ �භාගය ය�න පැහැ�� 
ෙලස  සඳහ� කර එ�ය ��ය.අය��ප� භාරග�නා �නට ප�ව ලැෙබන ��� අය��පත� භාරග� ෙන�ලැෙ�. 

(ඇ ) අය��ප� ලැ�� බව ද�ව� ෙන�ලැෙ�.අය��ක�ව� ෙවත �ෙ�ශප� ��� කළ වහාමඒ බව සඳහ� කර�� 
�ෙ�දනය�බසන්ා�ර පළා� රාජ� ෙස�වා ෙක��ෂ� සභාෙ� �ල ෙව� අඩ�ය වන www.psc.wp.gov.lk ෙව� 
අඩ�ෙ�පළ කර� ඇත.�ෙ�දනය පළ� �න 07 � ගත� ප�ව� �ෙ�ශප�ය ෙන�ලැ�� න� දැ��ෙ� සඳහ� 
ආකාරයට ඒ බව බස්නා�ර පළා� රාජ� ෙස�වා ෙක��ෂ� සභා කා�යාලය ෙවත ද�වා ��ය ��ය.ඔබ ෙවත තබා ග� 
අය��ප�ෙ� සහ �ද� ෙග� ��තා��ෙ� ඡායා �ටපත� ද,අය��ප�ය �යාප�ං� කළ ��තා��ය ද,අතැ�ව ඔබෙ� 
ස���ණ නම ,��නය,ජා�ක හැ���ප� අංකය හා �භාගෙ� නම �වැර�ව සඳහ� කර�� බස්නා�ර පළා� රාජ� ෙස�වා 
ෙක��ෂ� සභා කා�යාලෙය� �ම�ය ��ය. 

12. �භාගයට ඇ���ම: 
 

(අ) �වැර�ව අය��ප� ෙය�� කර ඇ� �ය�ම අය��ක�ව� ෙවත බස්නා�ර පළා� රාජ�  ෙස�වා ෙක��ෂ� සභාව 
��� �ෙ�ශප� ��� කර� ඇත.�භාගයට ෙප� ��න අෙ��ෂකෙය� තමාට �ය�ත �භාග මධ� ස්ථානෙ� � 
�භාගයට ෙප� ��ය �� අතර,එෙස� ෙප� ��න පළ� �නෙ��ම තම අ�සන සහ�ක කරවා ග� �ෙ�ශප�ය 
ශාලා�ප� ෙවත ඉ��ප� කළ ��ය.තම �ෙ�ශප�ය ඉ��ප� ෙන�කරන අෙ��ෂකෙය�ට �භාගයට ෙප� 
��මට අවසර ෙද� ෙන�ලැෙ�. 

 (ආ )   �භාගය පැවැ��ම ස�බ�ධෙය� බස්නා�ර පළා� රාජ� ෙස�වා ෙක��ෂ� සභාව ��� �යම කරනලද 
����වලට �භාග අෙ��ෂක�� යට� ෙ�.එම �� �� උ�ලංඝනය කළෙහ�� බස්නා�ර පළා� රාජ� ෙස�වා 
ෙක��ෂ� සභාව ��� පනව� ලබන ඕනෑම ද�වමකට යට��මට ඔ�නට ��ව� ඇත.  

 

13.   අෙ��ෂකයාෙ� අනන�තාවය:  
 

තමා ෙප� ��න සෑම �ෂයය� ස�බ�ධෙය�ම �භාග ශාලා�ප� සෑ�මකට ප�වන අ��� අෙ��ෂකය� 
�භාග ශාලාෙ� � තම අනන�තාව ඔ�� කර ��ය ��ය. අෙ��ෂකය�ෙ� අනන�තාව සනාථ ��ම සදහා පහත සදහ� 
�ය�� ව�� එක� �භාග ශාලා�ප� ෙවත ඉ��ප� කළ ��ය. 

i) ��ගල�� �යාප�ං� ��ෙ� ෙදපා�තෙ���ව ම�� ��� කරන ලද වලං� ජා�ක හැ���පත 
ii) ආගමන �ගමන ෙදපා�තෙ���ව ��� ��� කරන ලද වලං� �ෙ�ශ ගම� බලප�ය 

 

14. සාවද� ෙත�ර�� ඉ��ප� ��ම:   
 

 අෙ��ෂකෙය�ට ���ක� ෙන�මැ� බව අනාවරණය �වෙහ�� �භාගයට ෙපර ෙහ� �භාගය පව�වන අතර�ර� ෙහ� 
�භාගෙය� ප�ව ෙහ� ඕනෑම අවස්ථාවක �,ඔ�ෙ�/ඇයෙ� අෙ��ෂක�වය අවලං� ��මට ඉඩ ඇත.අය��ක� ��� 
ඉ��ප�කරන ලද ෙත�ර�ර� ඔ�/ඇය එය සාවද� බව දැන දැනම ඉ��ප� කර ඇ� බව ෙහ��වෙහ��,එෙස� නැ�න� 
ය� වැදග� ක�ණ� ඔ�/ඇය ��� උවමනාෙව�ම යටප� කර ඇ� න�,ඔ�/ඇය රජෙ� ෙස�වෙය� පහ ��මට ඉඩ 
ඇත . ෙ� ස�බ�ධව බස්නා�ර පළා� රාජ� ෙස�වා කා�ය ප�පා�ක �� සං�හෙ� 47 වග��ය �කාරව කට�� කර� 
ලැෙ�. 
 
 
 
 



 
15. �භාග �මය: 
 

i) අෙ��ෂකෙය� �භාගෙ� � ෙප� ��න �ය�ම �ශ්න ප�වලට එකම භාෂාව�� ���� ��ය ��ය. 
ii) ෙමම �භාගය බස්නා�ර පලා� රාජ� ෙස�වා ෙක��ෂ� සභාව ��� ද�ව� ලබන ඉ�� �නයක� පව�ව� 

ලැෙ�. 
 

16. ෙමම �භාගෙය� ���ක�ල� අෙ��ෂක��ෙ� න� ඇ�ළ� ��ඵල ෙ�ඛනය බස්නා�ර පළා� රාජ�ෙස�වා 
ෙක��ෂ� සභාෙ�  www.psc.wp.gov.lk �ල ෙව� අඩ�ෙ� පළ කර� ඇත. 
 
17.  �ෙ�දනෙ� සඳහ� ���ක� ස�රා ඇ� බව ද�ව��, ෙමම �ෙ�දනයට අ��ලව සකසා ඇ� හා �ය�ත �භාග 
ගාස්� ෙගවා �ය�ත �නට ෙහ� එ�නට ෙපර ෙහ� අය��ප� ඉ��ප� කර ඇ�, �ය�මඅය��ක�ව�ට �ය�ත ���ක� 
ස�රා ඇතැ� යන ��ව �ගමනය මත තරඟ �භාගයට ෙප� ��මට බස්නා�ර පළා� රාජ� ෙස�වා ෙක��ෂ� සභාව ��� 
ඉඩෙද� ලැෙ�.සෑම ආකාරය��ම ස���ණ � නැ� අය��ප� ��� දැ�� �ම�� ෙත�රව ���ෙෂ�ප කර� 
ඇත .තැපැ� ��ෙ� � අය��පත� නැ��ම ෙහ� �මාද �ම ගැන ෙකෙරන ��ම පැ���ල� සලකාබල� 
ෙන�ලැෙ�.අෙ��ෂකෙය�ට �භාග �ෙ�ශ ප�ය� ��� ��ම ඔ� ෙහ� ඇය ෙමම තන�ර සදහා  ���ක� ස�රා ඇ� 
බවට ��ගැ�ම� ෙලස සලක�  ෙන�ලැෙ�. අය��ක�ව� ස��ඛ ප��ෂණයට කැඳවා �ෙ�දනයට අ�ව අදාළ 
���ක� �ෙ�දැ� ප��ෂා කරන අවස්ථාෙ�� අවශ� ���ක� ෙන�මැ�  බව අනාවරණය �වෙහ�� ඔ�ෙ�/ඇයෙ�  
අෙ��ෂක�වය අවලං� ෙකෙර�ඇත . 

18.  ෙමම දැ��ම හා ආද�ශ අය�� ප�ය බස්නා�ර පළා� රාජ� ෙස�වා ෙක��ෂ� සභාෙ� www.psc.wp.gov.lk �ල 
ෙව� අඩ�ෙ�ද පළ කර ඇත. 

19. අය��ප� කැඳ�ෙ� �ෙ�දනයට අදාල ක�� ෙහ� එම �ෙ�දනෙය� ආවරණය වන / ෙන�වන ඕනෑම ක�ණ�  
ස�බ�ධෙය� බස්නා�ර පළා� රාජ� ෙස�වා ෙක��ෂ� සභාෙ� �රණය අවසාන �රණය ෙ�. 

20. ෙමම  ගැස� �ෙ�දනය �ංහල, ෙදමළ සහ ඉං��  අ�වාද අතර  ය� අන��ලතාවය� ඇ��වෙහ�� එ�ට �ංහල 
භාෂා පාඨය බල පැවැ��ය ��ය. 

 

 

 

�ල� ෙසනර� 

ෙ�ක� , 

පළා� රාජ� ෙස�වා ෙක��ෂ� සභාව, 

බස්නා�ර පළාත. 

   2020.02. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ආද�ශ අය��ප�ය 

බස්නා�ර පළා� රාජ� ෙස�වෙ� ෙක�ළඹ මහ නගර සභාෙ� ආ�ත �ලධා� ෙස�වා ගණෙ� සහන �ලධා� III 

ෙ���යට   බඳවා ගැ�ෙ� (�වෘත) තරඟ �භාගය -2020 
             

�භාග අංකය 

                                                          (කා�යා�ය �ෙය�ජන සඳහා) 

�භාගයට ෙප� ��න භාෂා මාධ�ය(අදාළ අ�ෂරය ෙක��ව �ළ �ය�න) 

�ංහල  -     S 
 ෙදමළ  -     T 
 ඉං��   -     E 
 

01.          1.1   ස���ණ නම (ඉං�� කැ�ට� අ���)  -................................................................................. 
                          (උදා : HERATH MUDIYANSELAGE SAMAN KUMARA GUNAWARDHANA) 

 1.2 �ල�� සමඟ අගට ෙයෙදන නම (ඉං�� කැ�ට� අ���): 
  .................................................................................................................................................. 
  (උදා:  H.M.S.K.GUNAWARDHANA,) 
 1.3 ස���ණ නම (�ංහෙල�/ෙදමෙළ�)-..........................................................................................   

 

 1.4 ජා�ක හැ���ප� අංකය 

 

02. 2.1 ස්�රව ප�ං� �ාෙ��ය ෙ�ක� ෙක��ඨාශය-.............................................................. 

2.3 බස්නා�ර පළාෙ� ස්�රව ප�ං�ව ��න කාල �මාව-.................................................... 

03.       3.1 ස්�ර ��නය (ඉං�� කැ�ට� අ��� )............................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 

 ස�්ර ��නය (�ංහෙල�/ෙදමෙළ�)  ................................................................................................. 
 ......................................................................................................................................................... 

3.2 �භාග �ෙ�ශ ප�ය එ�ය �� ��නය: 

i. �ංහෙල�/ෙදමෙළ�-......................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………. 

ii. ඉං�� කැ�ට� අ���-........................................................................................................ 
…………………………………………………………………………………………… 

3.3        �රකථන අංකය: 

     ස්ථාවර       ජංගම  

   
     

 �භාගය ස�බ�ධ �ය� ෙත�ර�� ඉහත සඳහ� කර� ලබන ජංගම �රකථන අංකයට SMS �මය 
ම�� යව� ලබන බැ�� වලං� �රකථන අංකය� සඳහ� කර�න. 
 

04.        ස්�/��ෂ භාවය -(අදාළ ෙක��ව �ළ √ ෙය�ද�න) 

           ��ෂ  -                                         ස්�      
 

05.         5.1     �වාහක /අ�වාහක බව- (�වාහක -2, අ�වාහක - 1) 
 (අදාළ අංකය ෙක��ව �ළ �ය�න) 
 
 5.2     උප� �නය -     ව�ෂය මාසය     �නය  

               

              5.3     අය��ප� භාර ග�නා අවසාන �නට වයස අ���:  ................. මාස............  �න ................ 
 
 
 

            

                    

       



 
 

06.        උපා�ය ��බඳ �සත්ර (උපා� සහ�කෙ� හා �ස්තරා�මක සහ�කෙ� ( Detailed Certificate) �ටප� ඇ��ය 
���) 

i. ලබා ඇ� උපා�ය :  ................................................................................................................ 

ii. උපා�ෙ�� හදාරණ ලද �ෂයය� :........................................................................................... 

iii. �ශ්ව �ද�ාලෙ� නම :............................................................................................................. 

iv. උපා� සහ�කය වලං� �නය:  ................................................................................................  
 

07. 7.1 දැනටම� බස්නා�ර පළා� රාජ� ෙස�වෙ� , ෙස�වෙ� ��� තන�ෙ� ස්�ර කරන ලද අෙය�ද?              
   ඔ�/ නැත 
 7.2 ���ර " ඔ� " න� දැනට දරන තන�ර :  ................................................................................... 
 7.3 ෙස�වා ස්ථානය : .......................................................................................................................... 
 7.4 ෙස�වයට ප�� �නය : ................................................................................................................... 
 7.5 ෙස�වය ස්�ර කල �නය : ........................................................................................................... 
 

08. �භාග ගාස්� ෙග� �ාෙ��ය ෙ�ක� කා�යාලය - .................................................................................. 
ල�ප� අංකය -  ..................................................................................................... 

  �නය -  .............................................................................................................................................. 
    

 

 

( �ාෙ��ය ෙ�ක� කා�යාලයකට �ද� ෙගවා ලබාග�නා ලද බ.ප. 1 ල�පත පමණ� වලං� ෙ�.)   

09.  අය��ක�ෙ� සහ�කය 

………………………..……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… වන මා ��� ෙමම අය��පෙ� 

සඳහ� කර ඇ� ෙත�ර�� මාෙ� දැ�ෙ� හා �ශ්වාසෙ� හැ�යට සත� හා �වැර� බව සහ�ක කර�. මා ��� 

සපයා ඇ� ෙත�ර�� සාවද� යැ� ෙස�යාග� ලැ�වෙහ�� බස්නා�ර පළා� රාජ� ෙස�වෙ�   ෙක�ළඹ මහ නගර 

සභාෙ�  ආ� ත �ලධා� ෙස�වා ගණෙ� සහන �ලධා� III ෙ���ෙ� තන�රට ප� ��ම සඳහා � මාෙ� ��කම 

ෙන�සලකා හ�� ලැ�මට හැ� බව මම ෙහ�ඳාකාරවම ද��. 
 

 �නය ..................................                                                                 ..................................................... 

                                                                                                                           අය��ක�ෙ� අ�සන 
 

10.    අය��ක�ෙ� අ�සන සහ�ක ��ම- 
              ෙමම අය��පත ඉ��ප� කර�  ලබන......................................................................මයා /�ය/ෙමන�ය  

              මා ෙප��ග�කව ද�නා හ�නන බව�, ඔ� ඇය �ය�ත �භාග ගාස්�ව ෙගවා ඇ� බව�,එම ල�පත           

අය��පෙත� අලවා ඇ� බව�,ඔ�/ඇය  ...................................................වැ� �න මා ඉ���ට � ඔ�/ඇය ෙ� 

අ�සන තැ� බව�,සහ�ක කර�. 
 

........................................ 
අ�සන සහ�ක කර�නාෙ�  
අ�සන හා �ල ��ාව 

             �නය-................................. 

             සහ�ක කර�නාෙ�  ස���ණ නම -................................................. 

             තන�ර    -............................................. 

             ��නය    -............................................. 

 

අ�සන සහ�ක ��ම  

(අය��පෙ� හා �භාග �ෙ�ශ ප�ෙ� අ�ස� සහ�ක ��මට බලය ල� අෙය� ���, අය��ක�ෙ� අ�සන සහ�ක 
කල ���.   අෙ��ෂකයාෙ� අ�සන  රජෙ� �ද�ාලයක ��හ�ප�වරෙය� , සාමදාන ��ශ්චයකාරවරෙය�,���� 
ෙක�මසා�සව්රෙය� , ��ඥෙය� , ���ධ ෙන�තා�සව්රෙය�,��ධ හ�දාෙ� අ�කා� බලය ල� �ලධා�ෙය� ,  ෙප��ස් 
ෙස�වෙ� ගැස� කල තන�ර� දරණ �ලධා�ෙය�, �. 498,960/- වැ� වා��ක වැ�ප� ලබන රාජ� / පළා� රාජ� 
ෙස�වෙ� ස�්ර මා�ඩ�ක ෙ���ෙ� ස්�ර තන�ර�  දරණ �ලධා�ෙය� ,  ෙබ��ධ �හාරයක �හාරා�ප� ෙහ� නායක 
ස්වා��වහ�ෙස� ෙකෙන�, �ජ� ප�ෂෙ� සැල�ය �� ත�වය� දරන �ජක ෙකෙන� යන ෙම���ෙග� කවෙර� 
ෙහ� ලවා සහ�ක කර� ලැ�ය ��ය.)  

ල�පත  ෙමම  ෙක��ව  �ල  ෙන�ගැලෙවන  ෙස�  අලව�න 



 

 

11.   දැනටම� රාජ� ෙස�වෙ� ��� �ව� සඳහා   

ආයතන �ධා�යාෙ� සහ�කය  

 
 

....................................................................මහතා / මහ��ය /ෙමන�ය ෙ� ඉ��� ප�ය ඉ��ප� කර�.  ඔ� / ඇය 

ෙමම අමාත�ාංශෙ� / ෙදපා�තෙ���ෙ� (ස්�ර තන�ර)  ................................................... ......වශෙය� ෙස�වය 

කරන බව�, ෙමම තන�ර සඳහා ඔ� /ඇය ෙත�රා ග�  ලැ�වෙහ�� ,ෙස�වෙය� �දහස් කල හැ� / ෙන�හැ� බව 

ද�ව�  

 

�නය: .............................................                         .................................................................. 

              (ආයතන �ධා�යාෙ� අ�සන හා �ල ��ාව)

  .                          

          තන�ර ................................ 

          අමාත�ාංශය / ෙදපා�තෙ���ව ......................................................... 

 

 

 


