
 

බස්නාහිර ඳළාත් සභා රාජ්ය ේස යේ  ඳළාත් ඳාලන ේෙඳාර්තේේන්තුේේ විමර්ශන  නිලධාරි  III ේර ණියට    

බයා ගැනීේේ (වියෘත) තරඟ විභාග  - 2020 
 

ඵස්නාහිර ඳළාත් සබා රාජය ේස යේ  ඳළාත් ඳාලන ේෙඳාර්තේේනතුේේ විභර්ශන   නිලධාරි III ේර ණියට     ඵයා ගීමේේේ 

(වියෘත) තරඟ විබාග   සහා, අ දුේඳත් කීයන දින  පූර්යේ න් ඵස්නාහිර ඳළාේත් අයභ යශේ න්  අඛණ්ඩ යසර 3 ක 

ස්ථීර ඳදිිංචි  සහිත ඳහත සුදුසුකේ ලත් අ යලුන්ේගන්  අ දුේඳත් කීයනු ලීේේ 

1. අධයාඳන දුසුදු්ේ - විශ්ය විෙයාල රතිපඳාෙන ේක ිෂනන් සබාය විිනන් ිළිගගත් විශ්ය විෙයාල න්න් යයාඳාර 

කළභණාකරණ , රාජය ඳරිඳාලන, ූලලය කළභනාකරණ  ේහ  යාණියටජේේදී උඳාධි ක් ලඵා තිපබීභ ේහ  

ගණකාධිකරණ  හා විගණන  වින  සහිතය ිළිගගත් විශ්ය විෙයාල න්න් ලඵා ගත් උඳාධි  ේහ  රී ලිංකා කාර්ිෂක 

විෙයාල  ශ රී ලිංකා උසස් තාක්නණ ආ තන  විිනන් ිළරිනභන උසස් ජාතිපක ගණකාධිකරණ  ිළිගඵ ඩිප්ේල භාය ශ 

උසස් ජාතිපක යානිජය ඩිප්ේල භා සහතිපක ක් ලඵා තිපබිභ 

2. යෘත්තී  දුසුදු්ේ -  අොළ ේන ේේ 

3. ඳළපුරුද්ෙ  - අොළ ේන ේේ 

4. ්ායි් දුසුදු්ේ  - ඵස්නාහිර ඳළාත තුල ඕනෑභ රේශශ ක ේස ය  න්ීමභ  හා තනතුේර් රාජකාරි ටටු න්රිභ  

රභාණයත් ශාීමරික  සහ භානිනක ේ  ගයතාය න්න් ුකක්ත වි  ුකතු  

5. යැටුඳ  -    ේභභ තනතුර  හිිෂ යීටුප් ේක්ත අිංක   MN 4 -2016 ේේ.                                                                   

යීටුප් ඳරිභාණ  -රු. 31,490– 10 x445 -11x660 – 10 x730 – 5 x 750 -54,250  (රා.ඳරි.ච.03/2016  අනුය) 

6. ේස යා ේ්ොන්ේද්සි - ේභභ තනතුර ස්ථිර විරාභ යීටුප් සහිත යන අතර විරාභ යීටුප් රභ  ිළිගඵය රජ  විිනන් 

ටදිරිේ දී ගනු ලඵන රතිපඳත්තිපභ  තීරණ න්    ත් වි  ුකතු . ඵස්නාහිර ඳළාත් රාජය ේස යේ   ඳළාත් ඳාලන 

ේෙඳාර්තේේන්තුේේ විභර්ශන නිලධාීම තනතුර සහා යන  ඵයාගීමේේේ හා උසස් න්ීමේේ ඳරිඳාටි   අනුය ේස යා 

ේක න්ේශින තීරණ  ේේ.  

7. බයා ගැනීේේ ක්රම   - ලිඛිත ඳීමක්නණේ දී  ලකුණු ලඵාගන්නා  කුසලතා අනුිළිගේයල භත සාභානය සේමුඛ 

ඳීමක්නණ ක  බාජන  න්ීමේභන් අනතුරුය ඳයතිපන පුරප්ඳාඩු සිංඛයාය සහා වියෘත  ධාරාය   ේත් 100 % ඵයා 

ගනු ලීේේ. 

8. ලිඛිත ඳරික්ෂණේ  විෂ  නිර්ේද්ශ  

ලිඛිත ඳරික්නණ  සෙහා ඳහත සෙහන් ඳරිදි රශ්නඳ්ර 02 න්න්ුකක්ත ේේ. 

රශ්ණ ඳ්ර  කාල  මුළු ලකුණු සභත් ලකුණු 

සාභානය ෙීමේභ  ඳී  01 100 40% 

අභිේ  ගයතාය   ඳී  01 100 40% 

 

විභාග විෂ  නිර්ේද්ශ  

 

සාභානය ෙීමේභ 

ේභභ රශ්න ඳ්ර  ආර්ථික, සභාජයී , අධයාඳන, විෙයාත්භක, සිංස්කෘතිපක, 

ේශශඳාලනික ේභන්භ ක්රීඩා ක්ේන ්ර   අොල ේශීය  ,විේශීය  යශේ න් යීෙගත් 

යන්නා ව කාලීන ිනශධීන්  ිළළීඵ අේප්ක්නක ාේේ  ෙීනුභ භීමේභ සහා සකස් 

ේකේරන රශ්න යලින් සභන්විත ේේ.  

අභිේ  ගයතාය 
අේප්ක්නක ාේේ බානා හීන් ාය, තර්කන ශක්තිප  හා ගණියටතභ  හීන් ාය ඳීමක්නා 
න්ීමභ සහා  සකස් වයන්.  

 

9. ේඳොසු දුසුදු්ේ.  
i. රී ලිංකාේේ පුරයීිනේ කු වි ුකතු   
ii. අ දුේකරුයන්  හඳත්  චරිත න්න්  ුකක්ත වි  ුකතු  
iii. අ දුේඳත් බාර ගන්නා  අයසාන දින යන 2020.04.06. දින   පූර්යේ න් ඵස්නාහිර ඳළාත තුල අයභ 

යශේ න් අඛන්ඩ යසර 03 ක ස්ථීර ඳදිිංචි  තිපබි  ුකතු .  
iv. තනතුර  ඵයා ගීමේභ සහා අයශය ින ළුභ සුදුසුකේ අ දුේඳත් කීවීේේ නිේේෙනේ  ශගීසට්     ඳ්රේ   

සහන් යන දින  සෑභ ආකාර න්න්භ සේපූරණ කර තිපබි  ුකතු .  
v. අ දුේඳත් බාරගන්නා දින  ය ස අවුරුදු 21   ේන අඩු හා 35   ේන යීඩි වි  ුකතු . (ෙීන භත් ඳළාත් 

රාජය ේස යේ  ේහ  රාජය ේස යේ  නිුකතු තනතුේර් ස්ථීර කරන ලෙ නිලධාරින් සහා ටහත උඳරිභ ය ස් 
සීභාය අොල ේන ේේ.)  

vi. ඵස්නාහිර ඳළාත තුල ඕනෑභ රේශශ ක ේස ය  න්ීමභ  හා තනතුේර් රාජකාරි ටටු න්රිභ  රභාණයත් 
ශාීමරික  සහ භානිනක ේ  ගයතාය න්න් ුකක්ත වි  ුකතු .  

 



 

10. විභාග ගාස්තු 

සෑභ අ දුේකරුේයකුභ විබාග ගාස්තුයක් ඵස්නාහිර ඳළාත් සබාය  ේගවි  ුකතු . ේභභ විබාග  සහා විබාග 
ගාස්තුය රු.600ශ-න්.එභ විබාග ගාස්තුය, ඵස්නාහිර ඳළාත් සබා ආො ේ ීයර්න 20-03-02-99   ඵීර යන ේලස අ දුේඳ්ර 
බාරගනු ලඵන අයසාන දින  ේහ  ඊ  රථමභ, ඵස්නාහිර ඳළාත තුළ ිළහි ා ඇතිප ඕනෑභ රාේශීය  ේමකේ කාර් ාල   
මුෙලින් ේගයා ඔඵේේ නිෂන් ලඵා ගන්නා ගන්නා ලදුඳත අ දුේඳ්රේ  නි ිෂත ස්ථමානේ  ේන ගීලේයනේස  අලයා තිපබි  
ුකතු . එහි ඡා ාිළ ඳතක් ලඟ තඵාගීමේභ රේ  ජනයත් යනු ඇත. ේභභ විබාග   සහා ේගයන ලෙ ගාස්තුය කුභන 
කරුණක් නිසායත් සේපූර්ණේ න්භ ේහ  අර්ධ යශේ න් ේහ  ආඳසු ේගයනු ේන ලීේේ. තය ෙ විබාග ගාස්තුය සහා මුශෙර 
ේහ  මුෙම ඇණවුේ බාරගනු ේන ලීේේ. 

 
11. අ සුේ කිරීේේ ක්රම  

(අ)   අ දුේඳ්ර  ේභභ නිේේෙන    ා ේක   ඇතිප ආෙර්ශ ආකෘතිප   අනුකූලය කඩොිනේ  ේෙඳසභ බාවිතා කරිෂන් ඒ 4 
රභාණේ  කඩොිනයල ිළිගේ ළ කර අේප්ක්නක ා තභ අත් අකුරින්භ ඳීහීදිලිය ිළරවි  ුකතු . අිංක 01 ින  05 ේතක් 
ේේෙ න් ඳළමු ිළටුය ෙ, අිංක 06 ින  ටදිරි   යන ේේෙ න් අේනක් ිළටුයල ෙ,ඇතුළත් යන ේස  අ දුේඳ්ර ිළිගේ ල කර 
ගත ුකතු .නි ිෂත ආෙර්ශ ආකෘතිප   අනුකූලේන යන, නි ිෂත දින  ේඳර විබාග ගාස්තු ේගයා ේන භීතිප හා නියීරදිය 
සේපූර්ණ කර ේන භීතිප අසේපූර්ණ තත්යේ  ඳයතිපන අ දුේඳ්ර න්ිනදු ෙීනුේදීභන්න් ේත රය රතිපක්ේන ඳ කරනු ලීේේ.නිින 
ඳරිදි අ දුේඳ්ර සේපූර්ණ ේන න්ීමේභන් ිනදුයන ඳාඩුය අ දුේකරුයන් විිනන් ෙරාගත ුකතු .අ දුේඳ්රේ   ඡා ා ිළ ඳතක් 
ළඟ තඵා ගීමේභ රේ  ජනයත් යනු ඇත.. 
 
(ආ) සේපූර්ණ කරන ලෙ අ දුේඳ්ර  2020.07.20 යීනි දින ේහ  ඊ  ේඳර ලීේඵන ේස  “ේමකේ,ඵස්නාහිර ඳළාත් 
රාජය ේස යා ේක ිෂනන් සබාය, අිංක 628, 10 යන භහල, ජනජ  ිනටි ේග ඩනීගිමල , නායල ඳාර , රාජගිරි ”  න ලිිළන  
ේයත ලි ාඳදිිංචි තීඳෑේලන් එවි  ුකතු .  අ දුේඳ්ර ඵහා එයන කයරේ  යේ ඳස ටහළ ේකළයේර් "බස්නාහිර ඳළාත් රාජ්ය 

ේස යේ  විමර්ශණ නිලධාරි III ේර ණියට   බයා ගැනීේේ (වියෘත) තරඟ විභාග   න්න ඳීහීදිලි ේලස  සහන් කර එවි  
ුකතු . අ දුේඳත් බාරගන්නා දින  ඳසුය ලීේඵන න්ිනදු අ දුේඳතක් බාරගනු ේන ලීේේ. 

(ඇ) අ දුේඳ්ර ලීබුණු ඵය ෙන්යනු ේන ලීේේ.අ දුේකරුයන් ේයත රේේශඳ්ර නිකුත් කළ යහාභඒ ඵය සහන් කරිෂන් 
නිේේෙන ක් ඵස්නාහිර ඳළාත් රාජය ේස යා ේක ිෂනන් සබාේේ නිල ේයේ අඩවි  යන www.psc.wp.gov.lk ේයේ 
අඩවිේ ඳළ කරනු ඇත.නිේේෙන  ඳළවී දින 07 ක් ගතවු ඳසුයත් රේේශ ඳ්ර  ේන ලීබුණියට නේ ෙීන්වීේේ සහන් 
ආකාර   ඒ ඵය ඵස්නාහිර ඳළාත් රාජය ේස යා ේක ිෂනන් සබා කාර් ාල  ේයත ෙන්යා ිනටි  ුකතු .ඔඵ ේයත තඵා ගත් 
අ දුේඳ්රේ  සහ මුෙම ේගව කුවිතාන්ිනේ  ඡා ා ිළ ඳතක් ෙ,අ දුේඳ්ර  ලි ාඳදිිංචි කළ කුවිතාන්ින  ෙ, අතීතිපය ඔඵේේ 
සේපූර්ණ නභ, ලිිළන ,ජාතිපක හීඳුනුේඳත් අිංක  හා විබාගේ  නභ නියීරදිය සහන් කරිෂන් ඵස්නාහිර ඳළාත් රාජය 
ේස යා ේක ිෂනන් සබා කාර් ාලේ න් විභින  ුකතු . 

12. විභාග   ඇතුල්වීම: 
 

(අ) නියීරදිය අ දුේඳත් ේ  මු කර ඇතිප ින ලුභ අ දුේකරුයන් ේයත ඵස්නාහිර ඳළාත් රාජය  ේස යා ේක ිෂනන් සබාය 
විිනන් රේේශඳ්ර නිකුත් කරනු ඇත.විබාග   ේඳමේ ිනටින අේප්ක්නකේ කු තභා  නි ිෂත විබාග භධයස්ථමානේ  දී 
විබාග   ේඳමේ ිනටි  ුකතු අතර,එේස  ේඳමේ ිනටින ඳළමු දිනේ දීභ තභ අත්සන සහතිපක කරයා ගත් රේේශඳ්ර  
ශාලාධිඳතිප ේයත ටදිරිඳත් කළ ුකතු .තභ රේේශඳ්ර  ටදිරිඳත් ේන කරන අේප්ක්නකේ කු  විබාග   ේඳමේ 
ිනටීභ  අයසර ේෙනු ේන ලීේේ. 

 (ආ)   විබාග  ඳීයීත්වීභ සේඵන්ධේ න් ඵස්නාහිර ඳළාත් රාජය ේස යා ේක ිෂනන් සබාය විිනන් නි භ කරනලෙ 
නිතීීමතිපයල  විබාග අේප්ක්නක න්   ත් ේේ.එභ මේතිප ීමතිප උමලිංඝන  කළේහ ත් ඵස්නාහිර ඳළාත් රාජය ේස යා 
ේක ිෂනන් සබාය විිනන් ඳනයනු ලඵන ඕනෑභ ෙඬුයභක    ත්වීභ  ඔවුන  ිනදුයනු ඇත.  

 

13.   අේේක්ෂ් ාේේ අනනයතාය :  
 

තභා ේඳමේ ිනටින සෑභ වින  ක් සේඵන්ධේ න්භ විබාග ශාලාධිඳතිප සෑහිභක  ඳත්යන අුකරින් අේප්ක්නක න්  
විබාග ශාලාේේ දී තභ අනනයතාය ඔප්පු කර ිනටි  ුකතු . අේප්ක්නක න්ේේ අනනයතාය සනාථම න්ීමභ සෙහා ඳහත 
සෙහන් ලි විලි යලින් එකක් විබාග ශාලාධිඳතිප ේයත ටදිරිඳත් කළ ුකතු . 

i) පුශගල න් ලි ාඳදිිංචි න්ීමේේ ේෙඳාර්තේේන්තුය භඟින් නිකුත් කරන ලෙ යලිංගු ජාතිපක හීඳුනුේඳත 
ii) ආගභන විගභන ේෙඳාර්තේේන්තුය විිනන් නිකුත් කරන ලෙ යලිංගු විේශශ ගභන් ඵලඳ්ර  

 

14. සායෙය ේතොරතුරු දිරරිඳත් කිරිම:   
 

 අේප්ක්නකේ කු  සුදුසුකේ ේන භීතිප ඵය අනායරණ  වුයේහ ත් විබාග   ේඳර ේහ  විබාග  ඳයත්යන අතරතුරදී ේහ  
විබාගේ න් ඳසුය ේහ  ඕනෑභ අයස්ථමායක දී,ඔහුේේශඇ ේේ අේප්ක්නකත්ය  අයලිංගු න්ීමභ  ටඩ ඇත.අ දුේකරු විිනන් 
ටදිරිඳත්කරන ලෙ ේත රතුරක් ඔහුශඇ  එ  සායෙය ඵය ෙීන ෙීනභ ටදිරිඳත් කර ඇතිප ඵය ේහිගවුයේහ ත්,එේස  නීතිපනේ 
 ේ යීෙගත් කරුණක් ඔහුශඇ  විිනන් උයභනාේයන්භ   ඳත් කර ඇතිප නේ,ඔහුශඇ  රජේ  ේස යේ න් ඳහ න්ීමභ  ටඩ 
ඇත. ේේ සේඵන්ධය ඵස්නාහිර ඳළාත් රාජය ේස යා කාර්  ඳරිඳාටික ීමතිප සිං්රහේ  47 යගන්තිප  රකාරය ක ුකතු කරනු 
ලීේේ. 
 
 
 
 

http://www.psc.wp.gov.lk/


 
15. විභාග ක්රම : 
 

i) අේප්ක්නකේ කු විබාගේ  දී ේඳමේ ිනටින ින ලුභ රශ්න ඳ්රයල  එකභ බානායන්න් ිළිගතුරු ලිවි  ුකතු . 
ii) ේභභ විබාග  ඵස්නාහිර ඳලාත් රාජය ේස යා ේක ිෂනන් සබාය විිනන් ෙන්යනු ලඵන ටදිරි දින කදී ඳයත්යනු 

ලීේේ. 
 

16. ේභභ විබාගේ න් සුදුසුකේලත් අේප්ක්නක න්ේේ නේ ඇතුළත් රතිපපල ේමඛන  ඵස්නාහිර ඳළාත් රාජයේස යා 
ේක ිෂනන් සබාේේ  www.psc.wp.gov.lk නිල ේයේ අඩවිේ  ඳළ කරනු ඇත. 
 
17.  නිේේෙනේ  සහන් සුදුසුකේ සපුරා ඇතිප ඵය ෙක්යිෂන්, ේභභ නිේේෙන   අනුකූලය සකසා ඇතිප හා නි ිෂත විබාග 

ගාස්තු ේගයා නි ිෂත දින  ේහ  එදින  ේඳර ේහ  අ දුේඳත් ටදිරිඳත් කර ඇතිප, ින ලුභඅ දුේකරුයන්  නි ිෂත සුදුසුකේ 

සපුරා ඇතී   න පූර්ය නිගභන  භත තරඟ විබාග   ේඳමේ ිනටීභ  ඵස්නාහිර ඳළාත් රාජය ේස යා ේක ිෂනන් සබාය විිනන් 

ටඩේෙනු ලීේේ.සෑභ ආකාර න්න්භ සේපූර්ණ වී නීතිප අ දුේඳ්ර න්ිනදු ෙීනුේ දීභන්න් ේත රය රතිපක්ේන ඳ කරනු 

ඇත.තීඳීම න්ීමේේ දි අ දුේඳතක් නීතිපවීභ ේහ  රභාෙ වීභ ගීන ේකේරන න්ිනභ ඳීිෂණියටමලක් සලකාඵලනු 

ේන ලීේේ.අේප්ක්නකේ කු  විබාග රේේශ ඳ්ර ක් නිකුත් න්ීමභ ඔහු ේහ  ඇ  ේභභ තනතුර සෙහා  සුදුසුකේ සපූරා ඇතිප 

ඵය  ිළිගගීමේභක් ේලස සලකනු ේන ලීේේ. අ දුේකරුයන් සේමුඛ ඳරික්නණ   කීයා නිේේෙන   අනුය අොළ 

සුදුසුකේ තිපේේෙී  ඳරික්නා කරන අයස්ථමාේේදී අයශය සුදුසුකේ ේන භීතිප  ඵය අනායරණ  වුයේහ ත් ඔහුේේශඇ ේේ 

අේප්ක්නකත්ය  අයලිංගු ේකේරනුඇත. 

18.  ේභභ ෙීන්වීභ හා ආෙර්ශ අ දුේ ඳ්ර  ඵස්නාහිර ඳළාත් රාජය ේස යා ේක ිෂනන් සබාේේ www.psc.wp.gov.lk නිල 
ේයේ අඩවිේ ෙ ඳළ කර ඇත. 

19. අ දුේඳත් කීවීේේ නිේේෙන   අොල කරුණු ේහ  එභ නිේේෙනේ න් ආයරණ  යන ශ ේන යන ඕනෑභ කරුණක්  
සේඵන්ධේ න් ඵස්නාහිර ඳළාත් රාජය ේස යා ේක ිෂනන් සබාේේ තීරණ  අයසාන තීරණ  ේේ. 

20. ේභභ ගීසට් නිේේෙන  ිනිංහල, ේෙභළ සහ ටිංග්රීින  අනුයාෙ අතර   ේ අනනුකූලතාය ක් ඇතිපවුයේහ ත් එවි  ිනිංහල 
බානා ඳාඨ  ඵල ඳීයීත්වි  ුකතු . 

 

 

 

තිපලක් ේසනරත් 

ේමකේ, 

ඳළාත් රාජය ේස යා ේක ිෂනන් සබාය, 

ඵස්නාහිර ඳළාත. 

   2020.06.18. 
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ආෙර්ශ අ සුේඳත්ර  

බස්නාහිර ඳළාත් රාජ්ය ේස යේ  ඳළාත් ඳාලන ේෙඳාර්තේේන්තුේේ විමර්ශණ  නිලධාරී III ේර ණියට     බයා 

ගැනීේේ (වියෘත) තරඟ විභාග  
             

විබාග අිංක  

                                                          (කාර් ාලී  රේ  ජන සහා) 

විබාග   ේඳමේ ිනටින බානා භාධය (අොළ අක්නර  ේක ටුය තුළ ලි න්න) 

ිනිංහල  -     S 
 ේෙභළ  -     T 
 ටිංග්රීින   -     E 
 

01.         1.1   සේපූර්ණ නභ(ටිංග්රීින කීිළ ම අකුරින්)  -................................................................................. 

                          (උො : HERATH MUDIYANSELAGE SAMAN KUMARA GUNAWARDHANA) 

 1.2 මුලකුරු සභඟ අග  ේ ේෙන නභ (ටිංග්රීින කීිළ ම අකුරින්): 
  .................................................................................................................................................. 
  (උො:  H.M.S.K.GUNAWARDHANA,) 

 1.3 සේපූර්ණ නභ(ිනිංහේලන්ශේෙභේළන්)-..........................................................................................   

 

 1.4 ජාතිපක හීදුනුේඳත් අිංක  

 

02. 2.1 ස්ථීරය ඳදිිංචි රාේශීය  ේමකේ ේක ට්ඨාශ -.............................................................. 

2.3 ඵස්නාහිර ඳළාේත් ස්ථීරය ඳදිිංචිය ිනටින කාල සීභාය-.................................................... 

03.       3.1 ස්ථීර ලිිළන (ටිංග්රීින කීිළ ම අකුරින් )............................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 

 ස්ථීර ලිිළන (ිනිංහේලන්ශේෙභේළන්)  ................................................................................................. 
 ......................................................................................................................................................... 

3.2 විබාග රේේශ ඳ්ර  එවි  ුකතු ලිිළන : 

i. ිනිංහේලන්ශේෙභේළන්-......................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………. 

ii. ටිංග්රීින කීිළ ම අකුරින්-........................................................................................................ 
…………………………………………………………………………………………… 

3.3        දුරකථමන අිංක : 

     ස්ථමායර       ජිංගභ  

   

     

 විබාග  සේඵන්ධ ින ළු ේත රතුරු ටහත සහන් කරනු ලඵන ජිංගභ දුරකථමන අිංක   SMS රභ  
භඟින්  යනු ලඵන ඵීවින් යලිංගු දුරකථමන අිංක ක් සහන් කරන්න. 
 

04.        ස්ත්රිශපුරුන බාය  -(අොළ ේක ටුය තුළ √ ේ  ෙන්න) 

           පුරුන  -                                         ස්ත්රී      
 

05.         5.1     වියාහකශඅවියාහක ඵය- (වියාහක-2, අවියාහක- 1) 
 (අොළ අිංක  ේක ටුය තුළ ලි න්න) 
 

 5.2     උඳන් දින  -     යර්න  භාස      දින   

 
              

              5.3     අ දුේඳත් බාර ගන්නා අයසාන දින  ය ස අවුරුදු:  ................. භාස............  දින ................ 

 

 

 

            

                    

        



 

06.        උඳාධි  ිළිගඵ විස්තර (උඳාධි සහතිපකේ  හා විස්තරාත්භක සහතිපකේ  ( Detailed Certificate) ිළ ඳත් 

ඇිෂණියට  ුකතු ) 

i. ලඵා ඇතිප උඳාධි  :  ................................................................................................................ 

ii. උඳාධිේ දී හොරණ ලෙ වින  න් :........................................................................................... 

iii. විශ්ය විෙයාලේ  නභ :............................................................................................................. 

iv. උඳාධි සහතිපක  යලිංගු දින :  ................................................................................................  
  

07. 7.1 ෙීන භත් ඵස්නාහිර ඳළාත් රාජය ේස යේ  ශ රාජය ේස යේ , ේස යේ   නිුකතු තනතුේර් සථ්ිර කරන ලෙ                 

   අේ ක්ෙ?   ඔේශ නීත 

 7.2 ිළිගතුර " ඔේ " නේ ෙීන  ෙරන තනතුර :  ................................................................................... 

 7.3 ේස යා ස්ථමාන  : .......................................................................................................................... 

 7.4 ේස ය   ඳත්ව දින  : ................................................................................................................... 

 7.5 ේස ය  ස්ථිර කල දින  : ........................................................................................................... 

08 විබාග ගාස්තු ේගව රාේශීය  ේමකේ කාර් ාල  - .................................................................................. 

ලදුඳත් අිංක  -  ..................................................................................................... 

8.  දින  -  .............................................................................................................................................. 

9.    

 
 

( රාේශශි  ේමකේ කාර් ාල ක  මුෙම ේගයා ලඵාගන්නා ලෙ ඵ.ඳ. 1 ලදුඳත ඳභණක් යලිංගු ේේ.)   

09.  අ සුේ්රුේේ සහති්  

………………………..……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… යන භා විිනන් ේභභ අ දුේඳේත් 
සහන් කර ඇතිප ේත රතුරු භාේේ ෙීමේේේ හා විශ්යාසේ  හීටි   සතය හා නියීරදි ඵය සහතිපක කරිෂ. භා විිනන් 
සඳ ා ඇතිප ේත රතුරු සායෙය  ී  ේස  ාගනු ලීබුයේහ ත් ඵස්නාහිර ඳළාත් රාජය ේස යේ    ඳළාත් ඳාලන 
ේෙඳාර්තේේන්තුේේ  විභර්ශණ නිලධාරි III ේර ණියටේ  තනතුර  ඳත් න්ීමභ සහා වු භාේේ හිිෂකභ ේන සලකා 
හරිනු ලීබීභ  හීන් ඵය භභ ේහ ාකාරයභ ෙනිිෂ. 

 

 දින  ..................................                                                                 ..................................................... 

                                                                                                                           අ දුේකරුේේ අත්සන 
 

10.    අ සුේ්රුේේ අත්සන සහති් කිරීම- 
 

              ේභභ අ දුේඳත ටදිරිඳත් කරනු  ලඵන......................................................................භ ාශිෂ ශේභනවි  
              භා ේඳෞශගලිකය ෙන්නා හදුනන ඵයත්, ඔහු ඇ  නි ිෂත විබාග ගාස්තුය ේගයා ඇතිප ඵයත්,එභ ලදුඳත           

අ දුේඳේතහි අලයා ඇතිප ඵයත්, ඔහුශඇ  ...................................................යීනි දින භා ටදිරිිළ  දී ඔහුශඇ  ේේ 
අත්සන තීබු ඵයත්,සහතිපක කරිෂ. 

 

................................................................ 
අත්සන සහතිපක කරන්නාේේ  
අත්සන හා නිල මුද්රාය 

             දින -................................. 

             සහතිපක කරන්නාේේ  සේපූර්ණ නභ -................................................. 
             තනතුර    -............................................. 
             ලිිළන     -............................................. 
අත්සන සහති් කිරීම  
(අ දුේඳේත් හා විබාග රේේශ ඳ්රේ  අත්සන් සහතිපක න්ීමභ  ඵල  ලත් අේ කු විිනන්, අ දුේකරුේේ අත්සන සහතිපක කල ුකතු . 
අේප්ක්නක ාේේ අත්සන, රාජය ේස යේ  නිුකතු අේ කු නේ ආ තන රධානි ා  ේහ  ඵල  ඳීයරූ නිලධාරිේ කු විිනන්ෙ, ේසසු 
අේප්ක්නක න්ේේ අත්සන්  රජේ  විෙයාල ක විදුහමඳතිපයරේ කු, සාභොන විනිශ්ච කාරයරේ කු,දිවුරුේ ේක භසාරිස්යරේ කු, 
මේතිපඥේ කු, රිනශධ ේන තාරිස්යරේ කු, ත්රිවිධ හමුොේේ අධිකාීම ඵල  ලත් නිලධාරිේ කු ,  ේඳ ලිස් ේස යේ  ගීසට් කල තනතුරක් 
ෙරණ නිලධාරිේ කු, රු. 498,960ශ- යීඩි යාර්ෂික යීටුඳක් ලඵන රාජය ශ ඳළාත් රාජය ේස යේ  භාණ්ඩලික ේර ණියටේ  ස්ථීර තනතුරක්  
ෙරණ නිලධාරිේ කු,  ේඵෞශධ විහාර ක විහාරාධිඳතිප ේහ  නා ක ස්යාිෂන්යහන්ේස  ේකේනකු, පූජය ඳක්නේ  සීලන්  ුකතු තත්ය ක් 
ෙරන පූජක ේකේනකු  න ේභ වුන්ේගන් කයේරකු ේහ  ලයා සහතිපක කරනු ලීබි  ුකතු .)  

ලදුඳත  ේභභ  ේක ටුය  තුල  ේන ගීලේයන  ේස   අලයන්න 



 

11.  ෙැන මන් රාජ්ය ේස යේ  නිුතතුූවයන් සහා   

I. ආ තන ප්රධානි ාේේ සහති්   
 
 

....................................................................භහතාශ භහත්ිෂ ශේභනවි  ේේ ටමලුේ ඳ්ර  ටදිරිඳත් කරිෂ.  ඔහු ශ ඇ  ේභභ 

අභාතයාිංශේ  ශ ේෙඳාර්තේේන්තුේේ (ස්ථීර තනතුර)  ................................................... ......යශේ න් ේස ය  කරන ඵයත්, 

ේභභ තනතුර සහා ඔහු ශඇ  ේත රා ගනු  ලීබුයේහ ත් ,ේස යේ න් නිෙහස් කල හීන් ශ ේන හීන් ඵය ෙන්යිෂ  

 

 

දින : .............................................    ................................................................................... 

              (ආ තන රධානි ාේේ අත්සන හා නිල මුද්රාය)

          

          තනතුර ................................ 

          අභාතයාිංශ  ශ ේෙඳාර්තේේන්තුය ......................................................... 

 


