
 

බස්නාහිර පළාත් රාජ්ය ේස යේ  ආශ්රිත න ලධාරා  ේස යා ගණේ  සංස්කෘතික  ලධාරාරි  III ේර ණියට    බඳයා 

ගැනීේේ (වියෘත න) ත නරඟ විභාග  
 

බස්නාහිර පළාත් රාජය ේස යේ  ආශ්රිත න ලධාරා ස ේස යා ගේේ  සංස්කෘතික  ලධාරා ස III ේර ණියට     බායා ගීමේේ  

(වියෘත න) ත නරඟ විභාග   සාහා, අ දු පත් කීායන දින  පූර්යේ න් බස්නාහිර පළාේත් අයම යශේ න්  යසර 3 ක ස්ථීර 

පදිංචි  සහිත න පහත න සුදුසුක  ාත් අ යලුන්ේගන්  අ දු පත් කීායනු ාීේේ 

1. අරයාපන දුසුදුකේ - විශ්ය විද්යාා රතිපාද්න ේක ිෂනන් සභාය විිනන් ිළිගගත් විශ්ය විද්යාා න්න්  ාලිත න කාාේේදී 

සාමානය   විේශ න උපාිය  ේහ  රාසාංගික කාාේේදී   උපාිය  ේහ  ද්ෘශය කාාේේදී උපාිය  ේහ  ේසෞන්ද්ර්  

අරය න  ිළිගබා වින  ක් රරාන වින   යශේ න් පයත්නා ශාස්ත්රේේදී (විේශ න) උපාිය ක් ාබා තිබීම.  

2. යෘත්තී  දුසුදුකේ -  අද්ාළ ේන ේේ 

3. පළපුරුද්ද  - අද්ාළ ේන ේේ 

4. යැටුප -   ේමම ත නනතුර  හිිෂ යීටුප් ේක්ත න අංක   MN 4 -2016 ේේ.                                                                   

යීටුප් ප සමාේ  -රු. 31,490– 10 x445 -11x660 – 10 x730 – 5 x 750 -54250 (රා.ප ස.ච.03/2016  අනුය) 

5. ේස යා ේකොන්ේද්සි - ේමම ත නනතුර ස්ථිර විරාම යීටුප් සහිත න යන අත නර විරාම යීටුප් රම  ිළිගබාය රජ  විිනන් 

ඉදි සේ දී ගනු ාබන රතිපත්තිම  තීරේ න්    ත් වි  යුතු . අනුමත න බායාගීමේේ  හා උසස් න්රීේ  ප සපාටි   

අනුය ේස යා ේක න්ේේින තීරේ  ේේ.  

6. බඳයා ගැනීේේ ක්රම   - ලිඛිත න පරීක්නේේ දී  ාකුණු ාබාගන්නා  කුසාත නා අනුිළිගේයා මත න සාමානය ස මුඛ 

පරීක්නේ ක  භාජන  න්රීේමන් අනතුරුය පයතින පුරප්පාඩු සංඛයාය වියෘත න  රාරාය   ේත් 100 % බායා ගනු 

ාීේේ. 

7. ලිඛිත න පරික්ෂණේ  විෂ  ලධර්ේද්ශ  

ලිඛිත න ප සක්නේ  සද්හා පහත න සද්හන් ප සදි රශ්නපත්ර 02 න්න්යුක්ත න ේේ. 

රශ්ේ පත්ර  කාා  මුළු ාකුණු සමත් ාකුණු 

සාමානය ද්ීමේම  පී  01 100 40% 

අභිේ  ගයත නාය   පී  01 100 40% 

 

විභාග විෂ  ලධර්ේද්ශ  

 

සාමානය ද්ීමේම 

ේේශී  හා විේේශී  යශේ න් යීද්ගත් යන කාලීන ිනේධීන් ිළිගබා ද්ීනුම මීන 

බීලීම සාහා යන රශ්න පත්ර න්. 

අභිේ  ගයත නාය 
අේප්ක්නක ාේේ ත නර්කානුකූා ශක්ති , විශ්ේේශේ හා සංස්ේේනේ හීන් ාය 
මීේනන ප සදි සකස් යන රශ්න පත්ර න් 

8. ේපොසු දුසුදුකේ.  

 
i. ශ්රී ාංකාේේ පුරයීිනේ කු වි යුතු   
ii. අ දු කරුයන්  හපත්  ච සත න න්න්  යුක්ත න වි  යුතු  
iii. අ දු පත් භාර ගන්නා  අයසාන දින යන 2020.03.23 දින   පූර්යේ න් බස්නාහිර පළාත න තුා අයම 

යශේ න් යසර 03 ක ස්ථීර පදිංචි  තිබි  යුතු .  
iv. ත නනතුර  බායා ගීමේම සාහා අයශය ින ළුම සුදුසුක  අ දු පත් කීාවීේ  ලධේේද්නේ   ගීසට්     පත්රේ   

සාහන් යන දින  සෑම ආකාර න්න්ම ස පූරේ කර තිබි  යුතු .  
v. අ දු පත් භාරගන්නා දින  ය ස අවුරුදු 21   ේන අඩු හා 35   ේන යීඩි වි  යුතු . (ද්ීන මත් 

බස්නාහිර පාාත් රාජය ේස යේ  , ේස යේ  ලධයුතු ත නනතුේර් ස්ථීර කරන ාද් ලධාරා සන් සාහා ඉහත න 
උප සම ය ස් සීමාය අද්ාා ේන ේේ.)  

vi. බස්නාහිර පළාත න තුා ඕනෑම රේේශ ක ේස ය  න්රීම  හා ත නනතුේර් රාජකා ස ඉටු න් සම  රමාේයත් 
ශාරී සක  සහ මානිනක ේ  ගයත නාය න්න් යුක්ත න වි  යුතු .  

 

 



 

9. විභාග ගාස්තු 

සෑම අ දු කරුේයකුම විභාග ගාස්තුයක් බස්නාහිර පළාත් සභාය  ේගවි  යුතු . ේමම විභාග  සාහා විභාග 
ගාස්තුය රු.600 -න්.එම විභාග ගාස්තුය, බස්නාහිර පළාත් සභා ආද්ා   ශීර්න 20-03-02-99   බීර යන ේාස අ දු පත්ර 
භාරගනු ාබන අයසාන දින  ේහ  ඊ  රථමම, බස්නාහිර පළාත න තුළ ිළහි ා ඇති ඕනෑම රාේේශී  ේේක  කාර් ාා   
මුද්ලින් ේගයා ඔබේේ නිෂන් ාබා ගන්නා ගන්නා ාදුපත න අ දු පත්රේ  ලධ ිෂත න ස්ථමානේ  ේන ගීාේයනේස  අායා තිබි  
යුතු . එහි ඡා ාිළ පත නක් ාඟ ත නබාගීමේම රේ  ජනයත් යනු ඇත න. ේමම විභාග   සාහා ේගයන ාද් ගාස්තුය කුමන 
කරුේක් ලධසායත් ස පූර්ේේ න්ම ේහ  අර්ර යශේ න් ේහ  ආපසු ේගයනු ේන ාීේේ. ත නය ද් විභාග ගාස්තුය සාහා මුේද්ර 
ේහ  මුද්ේ ඇේවු  භාරගනු ේන ාීේේ. 

  
10. අ සුේ කි ේේ ක්රම  

(අ)   අ දු පත්ර  ේමම ලධේේද්න    ා ේක   ඇති ආද්ර්ශ ආකෘති   අනුකූාය කඩද්ාිනේ  ේද්පසම භාවිත නා කරිෂන් ඒ 4 
රමාේේ  කඩද්ාිනයා ිළිගේ ළ කර අේප්ක්නක ා ත නම අත් අකු සන්ම පීහීදිලිය ිළරවි  යුතු . අංක 01 ින  05 ේත නක් 
ේේද් න් පළමු ිළටුය ද්, අංක 06 ින  ඉදි ස   යන ේේද් න් අේනක් ිළටුයා ද්,ඇතුළත් යන ේස  අ දු පත්ර ිළිගේ ා කර 
ගත න යුතු .ලධ ිෂත න ආද්ර්ශ ආකෘති   අනුකූාේන යන, ලධ ිෂත න දින  ේපර විභාග ගාස්තු ේගයා ේන මීති හා ලධයීරදිය 
ස පූර්ේ කර ේන මීති අස පූර්ේ ත නත්යේ  පයතින අ දු පත්ර න්ිනදු ද්ීනු දීමන්න් ේත න රය රතික්ේන ප කරනු ාීේේ.ලධින 
ප සදි අ දු පත්ර ස පූර්ේ ේන න්රීේමන් ිනදුයන පාඩුය අ දු කරුයන් විිනන් ද්රාගත න යුතු .අ දු පත්රේ   ඡා ා ිළ පත නක් 
ළඟ ත නබා ගීමේම රේ  ජනයත් යනු ඇත න.. 
 
(ආ) ස පූර්ේ කරන ාද් අ දු පත්ර  2020.07.20 යීලධ දින ේහ  ඊ  ේපර ාීේබන ේස  “ේේක ,බස්නාහිර පළාත් 
රාජය ේස යා ේක ිෂනන් සභාය,අංක 628, 10 යන මහා, ජනජ  ිනටි ේග ඩනීගිේා , නායා පාර , රාජගි ස " .  න ලිිළේ  
ේයත න ලි ාපදිංචි ත නීපෑේාන් එවි  යුතු .  අ දු පත්ර බහා එයන කයරේ  ය  පස ඉහළ ේකළයේර් "බස්නාහිර පළාත් රාජ්ය 

ේස යේ  ආශ්රිත න ලධාරාරි ේස යා ගණේ  සංස්කෘතික ලධාරාරි III ේර ණියට   බඳයා ගැනීේේ (වියෘත න) ත නරඟ විභාග   න්න 
පීහීදිලි ේාස  සාහන් කර එවි  යුතු . අ දු පත් භාරගන්නා දින  පසුය ාීේබන න්ිනදු අ දු පත නක් භාරගනු ේන ාීේේ. 

(ඇ) අ දු පත්ර ාීබුණු බය ද්න්යනු ේන ාීේේ.අ දු කරුයන් ේයත න රේේශපත්ර ලධකුත් කළ යහාමඒ බය සාහන් කරිෂන් 
ලධේේද්න ක්බස්නාහිර පළාත් රාජය ේස යා ේක ිෂනන් සභාේේ ලධා ේයේ අඩවි  යන www.psc.wp.gov.lk ේයේ අඩවිේ  
පළ කරනු ඇත න.ලධේේද්න  පළවී දින 07 ක් ගත නවු පසුයත් රේේශපත්ර  ේන ාීබුණියට න  ද්ීන්වීේ  සාහන් ආකාර   ඒ බය 
බස්නාහිර පළාත් රාජය ේස යා ේක ිෂනන් සභා කාර් ාා  ේයත න ද්න්යා ිනටි  යුතු .ඔබ ේයත න ත නබා ගත් අ දු පත්රේ  සහ 
මුද්ේ ේගව කුවිත නාන්ිනේ  ඡා ා ිළ පත නක් ද්,අ දු පත්ර  ලි ාපදිංචි කළ කුවිත නාන්ින  ද්,අත නීතිය ඔබේේ ස පූර්ේ 
නම,ලිිළන ,ජාතික හීඳුනු පත් අංක  හා විභාගේ  නම ලධයීරදිය සාහන් කරිෂන් බස්නාහිර පළාත් රාජය ේස යා 
ේක ිෂනන් සභා කාර් ාාේ න් විමින  යුතු . 

11. විභාග   ඇතුල්වීම: 
 

(අ) ලධයීරදිය අ දු පත් ේ  මු කර ඇති ින ලුම අ දු කරුයන් ේයත න බස්නාහිර පළාත් රාජය  ේස යා ේක ිෂනන් සභාය 
විිනන් රේේශපත්ර ලධකුත් කරනු ඇත න.විභාග   ේපමේ ිනටින අේප්ක්නකේ කු ත නමා  ලධ ිෂත න විභාග මරයස්ථමානේ  දී 
විභාග   ේපමේ ිනටි  යුතු අත නර,එේස  ේපමේ ිනටින පළමු දිනේ දීම ත නම අත්සන සහතික කරයා ගත් රේේශපත්ර  
ශාාාියපති ේයත න ඉදි සපත් කළ යුතු .ත නම රේේශපත්ර  ඉදි සපත් ේන කරන අේප්ක්නකේ කු  විභාග   ේපමේ 
ිනටීම  අයසර ේද්නු ේන ාීේේ. 

 (ආ)   විභාග  පීයීත්වීම ස බන්රේ න් බස්නාහිර පළාත් රාජය ේස යා ේක ිෂනන් සභාය විිනන් ලධ ම කරනාද් 
ලධතීරීතියා  විභාග අේප්ක්නක න්   ත් ේේ.එම මේති රීති උේාංඝන  කළේහ ත් බස්නාහිර පළාත් රාජය ේස යා 
ේක ිෂනන් සභාය විිනන් පනයනු ාබන ඕනෑම ද්ඬුයමක    ත්වීම  ඔවුන  ිනදුයනු ඇත න.  

 

12.   අේේක්ෂක ාේේ අනනයත නාය :  
 

ත නමා ේපමේ ිනටින සෑම වින  ක් ස බන්රේ න්ම විභාග ශාාාියපති සෑහිමක  පත්යන අයු සන් අේප්ක්නක න් 
විභාග ශාාාේේ දී ත නම අනනයත නාය ඔප්පු කර ිනටි  යුතු . අේප්ක්නක න්ේේ අනනයත නාය සනාථම න්රීම සද්හා පහත න සද්හන් 
ලි විලි යලින් එකක් විභාග ශාාාියපති ේයත න ඉදි සපත් කළ යුතු . 

i) පුේගා න් ලි ාපදිංචි න්රීේ  ේද්පාර්ත නේ න්තුය මඟින් ලධකුත් කරන ාද් යාංගු ජාතික හීඳුනු පත න 
ii) ආගමන විගමන ේද්පාර්ත නේ න්තුය විිනන් ලධකුත් කරන ාද් යාංගු විේේශ ගමන් බාපත්ර  

 

13. සායදය ේත නොරතුරු දිරරිපත් කිරිම:   
 

 අේප්ක්නකේ කු  සුදුසුක  ේන මීති බය අනායරේ  වුයේහ ත් විභාග   ේපර ේහ  විභාග  පයත්යන අත නරතුරදී ේහ  
විභාගේ න් පසුය ේහ  ඕනෑම අයස්ථමායක දී,ඔහුේේ ඇ ේේ අේප්ක්නකත්ය  අයාංගු න්රීම  ඉඩ ඇත න.අ දු කරු විිනන් 
ඉදි සපත්කරන ාද් ේත න රතුරක් ඔහු ඇ  එ  සායද්ය බය ද්ීන ද්ීනම ඉදි සපත් කර ඇති බය ේහිගවුයේහ ත්,එේස  නීතින  
   යීද්ගත් කරුේක් ඔහු ඇ  විිනන් උයමනාේයන්ම   පත් කර ඇති න ,ඔහු ඇ  රජේ  ේස යේ න් පහ න්රීම  ඉඩ 
ඇත න. ේ  ස බන්රය බස්නාහිර පළාත් රාජය ේස යා කාර්  ප සපාටික රීති සංග්රහේ  47 යගන්ති  රකාරය ක යුතු කරනු 
ාීේේ. 
 
 
 
 

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


 
14. විභාග ක්රම : 
 

i) අේප්ක්නකේ කු විභාගේ  දී ේපමේ ිනටින ින ලුම රශ්න පත්රයා  එකම භානායන්න් ිළිගතුරු ලිවි  යුතු . 
ii) ේමම විභාග  බස්නාහිර පාාත් රාජය ේස යා ේක ිෂනන් සභාය විිනන් ද්න්යනු ාබන ඉදි ස දින කදී පයත්යනු 

ාීේේ. 
 

15. ේමම විභාගේ න් සුදුසුක ාත් අේප්ක්නක න්ේේ න  ඇතුළත් රතිලා ේේඛන  බස්නාහිර පළාත් රාජයේස යා 
ේක ිෂනන් සභාේේ  www.psc.wp.gov.lk ලධා ේයේ අඩවිේ  පළ කරනු ඇත න. 
 
16.  ලධේේද්නේ  සාහන් සුදුසුක  සපුරා ඇති බය ද්ක්යිෂන්, ේමම ලධේේද්න   අනුකූාය සකසා ඇති හා ලධ ිෂත න විභාග 

ගාස්තු ේගයා ලධ ිෂත න දින  ේහ  එදින  ේපර ේහ  අ දු පත් ඉදි සපත් කර ඇති, ින ලුමඅ දු කරුයන්  ලධ ිෂත න සුදුසුක  

සපුරා ඇත නී   න පූර්ය ලධගමන  මත න ත නරඟ විභාග   ේපමේ ිනටීම  බස්නාහිර පළාත් රාජය ේස යා ේක ිෂනන් සභාය විිනන් 

ඉඩේද්නු ාීේේ.සෑම ආකාර න්න්ම ස පූර්ේ වී නීති අ දු පත්ර න්ිනදු ද්ීනු  දීමන්න් ේත න රය රතික්ේන ප කරනු 

ඇත න.ත නීපීේ න්රීේ  දි අ දු පත නක් නීතිවීම ේහ  රමාද් වීම ගීන ේකේරන න්ිනම පීිෂණියටේාක් සාකාබානු 

ේන ාීේේ.අේප්ක්නකේ කු  විභාග රේේශ පත්ර ක් ලධකුත් න්රීම ඔහු ේහ  ඇ  ේමම ත නනතුර සද්හා  සුදුසුක  සපූරා ඇති 

බය  ිළිගගීමේමක් ේාස සාකනු ේන ාීේේ. අ දු කරුයන් ස මුඛ ප සක්නේ   කීායා ලධේේද්න   අනුය අද්ාළ 

සුදුසුක  තිේේද්ී  ප සක්නා කරන අයස්ථමාේේදී අයශය සුදුසුක  ේන මීති  බය අනායරේ  වුයේහ ත් ඔහුේේ ඇ ේේ 

අේප්ක්නකත්ය  අයාංගු ේකේරනුඇත න. 

17.  ේමම ද්ීන්වීම හා ආද්ර්ශ අ දු  පත්ර  බස්නාහිර පළාත් රාජය ේස යා ේක ිෂනන් සභාේේ www.psc.wp.gov.lk ලධා 
ේයේ අඩවිේ ද් පළ කර ඇත න. 

18. අ දු පත් කීාවීේ  ලධේේද්න   අද්ාා කරුණු ේහ  එම ලධේේද්නේ න් ආයරේ  යන   ේන යන ඕනෑම කරුේක්  
ස බන්රේ න් බස්නාහිර පළාත් රාජය ේස යා ේක ිෂනන් සභාේේ තීරේ  අයසාන තීරේ  ේේ. 

19. ේමම ගීසට් ලධේේද්න  ිනංහා, ේද්මළ සහ ඉංග්රීින  අනුයාද් අත නර     අනනුකූාත නාය ක් ඇතිවුයේහ ත් එවි  ිනංහා 
භානා පාඨ  බා පීයීත්වි  යුතු . 

 

 

 

 

තිාක් ේසනරත් 

ේේක , 

පළාත් රාජය ේස යා ේක ිෂනන් සභාය, 

බස්නාහිර පළාත න. 

   2020.06.18 
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ආදර්ශ අ සුේපත්ර  

බස්නාහිර පළාත් රාජ්ය ේස යේ  ආශ්රිත න ලධාරා  ේස යා ගණේ  සංස්කෘතික ලධාරා  III ේර ණියට     බඳයා 

ගැනීේේ (වියෘත න) ත නරඟ විභාග  
             

විභාග අංක  

                                                          (කාර් ාලී  රේ  ජන සාහා) 

විභාග   ේපමේ ිනටින භානා මාරය (අද්ාළ අක්නර  ේක ටුය තුළ ලි න්න) 

ිනංහා  -     S 
 ේද්මළ  -     T 
 ඉංග්රීින   -     E 
 

01.          1.1   ස පූර්ේ නම(ඉංග්රීින කීිළ ේ අකු සන්)  -................................................................................. 

                          (උද්ා : HERATH MUDIYANSELAGE SAMAN KUMARA GUNAWARDHANA) 

 1.2 මුාකුරු සමඟ අග  ේ ේද්න නම (ඉංග්රීින කීිළ ේ අකු සන්): 
  .................................................................................................................................................. 
  (උද්ා:  H.M.S.K.GUNAWARDHANA,) 

 1.3 ස පූර්ේ නම(ිනංහේාන් ේද්මේළන්)-..........................................................................................   

 

 1.4 ජාතික හීදුනු පත් අංක  

 

02. 2.1 ස්ථීරය පදිංචි රාේේශී  ේේක  ේක ට්ඨාශ -.............................................................. 

2.3 බස්නාහිර පළාේත් ස්ථීරය පදිංචිය ිනටින කාා සීමාය-.................................................... 

03.       3.1 ස්ථීර ලිිළන (ඉංග්රීින කීිළ ේ අකු සන් )............................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 

 ස්ථීර ලිිළන (ිනංහේාන් ේද්මේළන්)  ................................................................................................. 
 ......................................................................................................................................................... 

3.2 විභාග රේේශ පත්ර  එවි  යුතු ලිිළන : 

i. ිනංහේාන් ේද්මේළන්-......................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………. 

ii. ඉංග්රීින කීිළ ේ අකු සන්-........................................................................................................ 
…………………………………………………………………………………………… 

3.3        දුරකථමන අංක : 

     ස්ථමායර       ජංගම  

   

     

 විභාග  ස බන්ර ින ළු ේත න රතුරු ඉහත න සාහන් කරනු ාබන ජංගම දුරකථමන අංක   SMS රම  
මඟින්  යනු ාබන බීවින් යාංගු දුරකථමන අංක ක් සාහන් කරන්න. 
 

04.        ස්ත්රි පුරුන භාය  -(අද්ාළ ේක ටුය තුළ √ ේ  ද්න්න) 

           පුරුන  -                                         ස්ත්රී      
 

05.         5.1     වියාහක අවියාහක බය- (වියාහක-2, අවියාහක- 1) 
 (අද්ාළ අංක  ේක ටුය තුළ ලි න්න) 
 

 5.2     උපන් දින  -     යර්න  මාස      දින   

 
              

              5.3     අ දු පත් භාර ගන්නා අයසාන දින  ය ස අවුරුදු:  ................. මාස............  දින ................ 

 

 

 

            

                    

        



 

06.        උපාිය  ිළිගබා විස්ත නර (උපාිය සහතිකේ  හා විස්ත නරාත්මක සහතිකේ  ( Detailed Certificate) ිළ පත් 

ඇිෂණියට  යුතු ) 

i. ාබා ඇති උපාිය  :  ................................................................................................................ 

ii. උපාියේ දී හද්ාරේ ාද් වින  න් :........................................................................................... 

iii. විශ්ය විද්යාාේ  නම :............................................................................................................. 

iv. උපාිය සහතික  යාංගු දින :  ................................................................................................  
  

07. 7.1 ද්ීන මත් බස්නාහිර පළාත් රාජය ේස යේ  , ේස යේ  ලධයුතු ත නනතුේර් ස්ථිර කරන ාද් අේ ක්ද්?              

   ඔේ  නීත න 

 7.2 ිළිගතුර " ඔේ " න  ද්ීන  ද්රන ත නනතුර :  ................................................................................... 

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

 7.4 ේස ය   පත්ව දින  : ................................................................................................................... 

 7.5 ේස ය  ස්ථිර කා දින  : ........................................................................................................... 

08 විභාග ගාස්තු ේගව රාේේශී  ේේක  කාර් ාා  - .................................................................................. 

ාදුපත් අංක  -  ..................................................................................................... 

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

9.    

 
 

( රාේේශි  ේේක  කාර් ාා ක  මුද්ේ ේගයා ාබාගන්නා ාද් බ.ප. 1 ාදුපත න පමේක් යාංගු ේේ.)   

09.  අ සුේකරුේේ සහතික  

………………………..……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… යන මා විිනන් ේමම අ දු පේත් 
සාහන් කර ඇති ේත න රතුරු මාේේ ද්ීමේේ  හා විශ්යාසේ  හීටි   සත නය හා ලධයීරදි බය සහතික කරිෂ. මා විිනන් 
සප ා ඇති ේත න රතුරු සායද්ය  ී  ේස  ාගනු ාීබුයේහ ත් බස්නාහිර පළාත් රාජය ේස යේ    ආශ්රිත න ලධාරා ස 
ේස යා ගේේ  සංස්කෘතික ලධාරා ස III ේර ණියටේ  ත නනතුර  පත් න්රීම සාහා වු මාේේ හිිෂකම ේන සාකා හ සනු 
ාීබීම  හීන් බය මම ේහ ාාකාරයම ද්ලධිෂ. 

 

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

                                                                                                                           අ දු කරුේේ අත්සන 
 

10.    අ සුේකරුේේ අත්සන සහතික කි ම- 
 

              ේමම අ දු පත න ඉදි සපත් කරනු  ාබන......................................................................ම ා ිෂ  ේමනවි  
             මා ේපෞේගලිකය ද්න්නා හදුනන බයත්, ඔහු ඇ  ලධ ිෂත න විභාග ගාස්තුය ේගයා ඇති බයත්,එම ාදුපත න           

අ දු පේත නහි අායා ඇති බයත්,ඔහු ඇ  ...................................................යීලධ දින මා ඉදි සිළ  දී ඔහු ඇ  ේේ 
අත්සන ත නීබු බයත්,සහතික කරිෂ. 

 

........................................ 
අත්සන සහතික කරන්නාේේ  
අත්සන හා ලධා මුද්රාය 

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

             සහතික කරන්නාේේ  ස පූර්ේ නම -................................................. 
             ත නනතුර    -............................................. 
             ලිිළන     -............................................. 
අත්සන සහතික කි ම  
(අ දු පේත් හා විභාග රේේශ පත්රේ  අත්සන් සහතික න්රීම  බා  ාත් අේ කු විිනන්, අ දු කරුේේ අත්සන සහතික කා යුතු . 
අේප්ක්නක ාේේ අත්සන, රාජය ේස යේ  ලධයුතු අේ කු න  ආ ත නන රරාලධ ා  ේහ  බා  පීයර ලධාරා සේ කු විිනන්ද්, ේසසු 
අේප්ක්නක න්ේේ අත්සන්  රජේ  විද්යාා ක විදුහේපතියරේ කු, සාමද්ාන විලධශ්ච කාරයරේ කු,දිවුරු  ේක මසා සස්යරේ කු, 
මේතිඥේ කු, රිනේර ේන ත නා සස්යරේ කු, ත්රිවිර හමුද්ාේේ අියකාරී බා  ාත් ලධාරා සේ කු ,  ේප ලිස් ේස යේ  ගීසට් කා ත නනතුරක් 
ද්රේ ලධාරා සේ කු, රු. 498,960 - යීඩි යාර්ෂික යීටුපක් ාබන රාජය   පළාත් රාජය ේස යේ  මාණ්ඩලික ේර ණියටේ  ස්ථීර ත නනතුරක්  
ද්රේ ලධාරා සේ කු,  ේබෞේර විහාර ක විහාරාියපති ේහ  නා ක ස්යාිෂන්යහන්ේස  ේකේනකු, පූජය පක්නේ  සීාන්  යුතු ත නත්ය ක් 
ද්රන පූජක ේකේනකු  න ේම වුන්ේගන් කයේරකු ේහ  ායා සහතික කරනු ාීබි  යුතු .)  

ාදුපත න  ේමම  ේක ටුය  තුා  ේන ගීාේයන  ේස   අායන්න 



 

11.  දැන මත් රාජ්ය ේස යේ  ලධුතතු වූයන් සඳහා   

I. ආ ත නන ප්රරාලධ ාේේ සහතික   
 
 

....................................................................මහත නා  මහත්ිෂ  ේමනවි  ේේ ඉේලු  පත්ර  ඉදි සපත් කරිෂ.  ඔහු   ඇ  

ේමම අමාත නයාංශේ    ේද්පාර්ත නේ න්තුේේ (ස්ථීර ත නනතුර)  ................................................... ......යශේ න් ේස ය  

කරන බයත්, ේමම ත නනතුර සාහා ඔහු  ඇ  ේත න රා ගනු  ාීබුයේහ ත් ,ේස යේ න් ලධද්හස් කා හීන්   ේන හීන් බය 

ද්න්යිෂ  

 

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

              (ආ ත නන රරාලධ ාේේ අත්සන හා ලධා මුද්රාය)

  .                          

          ත නනතුර ................................ 

          අමාත නයාංශ    ේද්පාර්ත නේ න්තුය ......................................................... 

 

 


