
 

බව්නාහිර ඳෂාත් රාජ්ය ේව ලේ  ේ ොෂඹ මශ නගර වභාේේ ආශ්රිත නිධාරි ේව ලා ගණේ  වශන නිධාරි III 

ේර ණියටය   බලා ගැනීේේ (විලෘත) තරඟ විභාගය - 2020 
 

බව්නාහිර පෂාත් රාජය ේව ලේ  ේ ොෂඹ මශ නගර වභාේේ ආශ්රිත න ලධරා ස ේව ලා ගේේ  වශන ලධරා ස III ේර ණියටය    

බඳලා ගැනීේේ (විලෘත න) ත නරඟ විභාගය  වඳශා, අයදුේපත්  ැඳලන දින  බව්නාහිර පෂාේත් පර්ලාවන්න ලවර 3   අඛන්ඩ 

ව්ථීර පදිිංචිය වහිත න පශත න සුදුසු ේ ත් අයලලුන්ේගන්  අයදුේපත්  ැඳලනු ැේේ. 

1. අධයාඳන දුසුදු ේ - වි්ල විද්යා රතිපපාද්න ේ ොිෂන් වභාල විිනන් ිළිගගත් වි්ල විද්යායන්න්  ාපාධියක් බා 

තිපබීම  

2. ලෘත්තීය දුසුදු ේ -  අද්ාෂ ේනොේේ 

3. ඳෂපුරුද්ද  - අද්ාෂ ේනොේේ 

4.  ායි  දුසුදු ේ  - බව්නාහිර පෂාත න තු ඕනෑම රේශය  ේව ලය න්ීමම  ශා ත නනතුේර් රාජ ා ස ටටු න් සම  

රමාේලත් ාීම ස   වශ මානින  ේය ගයත නාලයන්න් ුකක්ත න විය ුකතුය 

5. ලැටුඳ -   ේමම ත නනතුර  හිිෂ ලැටුප් ේක්ත න අිං ය  MN 4 -2016 ේේ.                                                                   

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

6. ේව ලා ේ ොන්ේද්සි - ේමම ත නනතුර ව්ථිර විරාම ලැටුප් වහිත න ලන අත නර විරාම ලැටුප් රමය ිළිගබඳල රජය විිනන් 

ටදි සේ දී ගනු බන රතිපපත්තිපමය ීරරේයන්  ය ත් විය ුකතුය.අනුමත න බඳලාගැනීේේ ශා ාවව් න්ීමේේ ප සපාටිය  

අනුල ේව ලා ේ ොන්ේශින තීරේය ේේ.  

7. බලා ගැනීේේ ක්රමය  - .ලිඛිත න පීමක්ේේ දී  කුණු බාගන්නා  කුවත නා අනුිළිගේල මත න වාමානය වේමුඛ 

පීමක්ේය   භාජනය න්ීමේමන් අනතුරුල පලතිපන පුරප්පාඩු විංඛයාේලන් විලෘත න  රාරාල ය ේත් 70% බඳලා ගනු 

ැේේ. 

8. ලිඛිත ඳරික්ණේ  විය නිර්ේද්ය 

ලිඛිත න ප සක්ේය වද්ශා පශත න වද්ශන් ප සදි ර්නප්ර 02 න්න්ුකක්ත න ේේ. 

ර්ේ ප්රය  ාය මුළු කුණු වමත් කුණු 

වාමානය ද්ැනීම  පැය 01 100 40% 

බුශධි ප සක්ේය  පැය 01 100 40% 
 

විභාග විය නිර්ේද්ය 
 

වාමානය ද්ැනීම 

 

ජාතිප   ාපීය ශා වමව්ත න ේ  ේ  විවිර විංවිරාන ප සවරයන් තු ේමන්ම ශ්රී 
ිං ාේේ පලත්නා වමාජයීය, විංව් ෘතිප ,අරයාපලධ , ේශපාලධ , ආර්ථි  ශා 
අද්ා ේලනත් වාර යන් වේබන්රේයන් වාමානය ද්ැනුම පීමක්ා න්ීමම වඳශා ලන 
ර්න ප්රයන්.  

බුශධි ප සක්ේය  

 

ත නර් න ක්තිපය, ගණියටත න කුවත නාලන්  ශා  ාය  ෂමනා රේය න් සම ිළිගබඳ 
ඇගයීේේ බහුලරේ ර්න ප්රයන්.  

9. ේඳොසු දුසුදු ේ.  
i. ශ්රී ිං ාේේ පුරලැිනේයකු වියුකතු   
ii. අයදුේ රුලන් යශපත්  ච සත නයන්න්  ුකක්ත න විය ුකතු  
iii. අයදුේපත් භාර ගන්නා  අලවාන දින ලන 2020.03.23 දින   පර්ලේයන් බව්නාහිර පෂාත න තු අලම 

ලේයන් ලවර 03   අඛන්ඩ ව්ථීර පදිිංචිය තිපබිය ුකතු . 
iv.  ත නනතුර  බඳලා ගැනීම වඳශා අලය ිනයළුම සුදුසු ේ අයදුේපත්  ැඳවීේේ ලධේේද්නේ  /ගැවට්     ප්රේ   

වඳශන් ලන දින  වෑම ආ ාරයන්න්ම වේපරේ  ර තිපබිය ුකතුය.  
v. අයදුේපත් භාරගන්නා දින  ලයව අවුරුදු 21   ේනොඅඩු ශා 35   ේනොලැඩි විය ුකතුය. (ද්ැන මත් 

බව්නාහිර පාත් රාජය ේව ලේ  , ේව ලේ  ලධුකතු ත නනතුේර් ව්ථීර  රන ද් ලධරා සන් වඳශා ටශත න 
ාප සම ලයව් සීමාල අද්ා ේනොේේ.)  

vi. බව්නාහිර පෂාත න තු ඕනෑම රේශය  ේව ලය න්ීමම  ශා ත නනතුේර් රාජ ා ස ටටු න් සම  රමාේලත් 
ාීම ස   වශ මානින  ේය ගයත නාලයන්න් ුකක්ත න විය ුකතුය.  

 



 

10. විභාග ගාව්තු 

වෑම අයදුේ රුේලකුම විභාග ගාව්තුලක් බව්නාහිර පෂාත් වභාල  ේගවිය ුකතුය. ේමම විභාගය වඳශා විභාග 
ගාව්තුල රු.600/-න්.එම විභාග ගාව්තුල, බව්නාහිර පෂාත් වභා ආද්ායේ ශීර් 20-03-02-99   බැර ලන ේව අයදුේප්ර 
භාරගනු බන අලවාන දින  ේශ  ඊ  රථමම, බව්නාහිර පෂාත න තුෂ ිළහි ා ඇතිප ඕනෑම රාේශශීය ේම ේ  ාර්යාය  
මුද්ලින් ේගලා ඔබේේ නිෂන් බා ගන්නා ගන්නා දුපත න අයදුේප්රේ  ලධයිෂත න ව්ථමානේ  ේනොගැේලනේව  අලා තිපබිය 
ුකතුය. එහි ඡායාිළ පත නක් ඟ ත නබාගැනීම රේය ජනලත් ලනු ඇත න. ේමම විභාගය  වඳශා ේගලන ද් ගාව්තුල කුමන 
 රුේක් ලධවාලත් වේපර්ේේයන්ම ේශ  අර්ර ලේයන් ේශ  ආපසු ේගලනු ේනොැේේ. ත නල ද් විභාග ගාව්තුල වඳශා මුශද්ර 
ේශ  මුද්ම ඇේවුේ භාරගනු ේනොැේේ. 

 
11. අයසුේ කිරීේේ ක්රමය 

(අ)   අයදුේප්රය ේමම ලධේේද්නය  යා ේ ො  ඇතිප ආද්ර් ආ ෘතිපය  අනුකූල  ඩද්ාිනේ  ේද්පවම භාවිත නා  රිෂන් ඒ 4 
රමාේේ   ඩද්ාිනල ිළිගේයෂ  ර අේප්ක් යා ත නම අත් අකු සන්ම පැශැදිලිල ිළරවිය ුකතුය. අිං  01 ින  05 ේත නක් 
ේේද්යන් පෂමු ිළටුල ද්, අිං  06 ින  ටදි සය  ලන ේේද්යන් අේනක් ිළටුල ද්,ඇතුෂත් ලන ේව  අයදුේප්ර ිළිගේය  ර 
ගත න ුකතුය.ලධයිෂත න ආද්ර් ආ ෘතිපය  අනුකූේනොලන, ලධයිෂත න දින  ේපර විභාග ගාව්තු ේගලා ේනොමැතිප ශා ලධලැරදිල 
වේපර්ේ  ර ේනොමැතිප අවේපර්ේ ත නත්ලේ  පලතිපන අයදුේප්ර න්ිනදු ද්ැනුේදීමන්න් ේත නොරල රතිපක්ේ ප  රනු ැේේ.ලධින 
ප සදි අයදුේප්ර වේපර්ේ ේනොන්ීමේමන් ිනදුලන පාඩුල අයදුේ රුලන් විිනන් ද්රාගත න ුකතුය.අයදුේප්රේ   ඡායා ිළ පත නක් 
ෂඟ ත නබා ගැනීම රේය ජනලත් ලනු ඇත න.. 
 
(ආ) වේපර්ේ  රන ද් අයදුේප්රය 2020.07.20 ලැලධ දින ේශ  ඊ  ේපර ැේබන ේව  “ේම ේ,බව්නාහිර පෂාත් 
රාජය ේව ලා ේ ොිෂන් වභාල, අිං  628, 10 ලන මශ, ජනජය ිනටි ේගොඩනැගිම , නාල පාර , රාජගි සය” යන ලිිළේය 
ේලත න ලියාපදිිංචි ත නැපෑේන් එවිය ුකතුය.  අයදුේප්ර බශා එලන  ලරේ  ලේ පව ටශෂ ේ ෂලේර් "බව්නාහිර ඳෂාත් රාජ්ය 

ේව ලේ  ආශ්රිත නිධාරි ේව ලා ගණේ  වශන නිධාරි IIIේර ණියටය බලා ගැනීේේ (විලෘත) තරඟ විභාගය යන්න පැශැදිලි 
ේව  වඳශන්  ර එවිය ුකතුය.අයදුේපත් භාරගන්නා දින  පසුල ැේබන න්ිනදු අයදුේපත නක් භාරගනු ේනොැේේ. 

(ඇ) අයදුේප්ර ැබුණු බල ද්න්ලනු ේනොැේේ.අයදුේ රුලන් ේලත න රේේප්ර ලධකුත්  ෂ ලශාමඒ බල වඳශන්  රිෂන් 
ලධේේද්නයක්බව්නාහිර පෂාත් රාජය ේව ලා ේ ොිෂන් වභාේේ ලධ ේලේ අඩවිය ලන www.psc.wp.gov.lk ේලේ 
අඩවිේ පෂ  රනු ඇත න.ලධේේද්නය පෂවී දින 07 ක් ගත නවු පසුලත් රේේප්රය ේනොැබුණියට නේ ද්ැන්වීේේ වඳශන් 
ආ ාරය  ඒ බල බව්නාහිර පෂාත් රාජය ේව ලා ේ ොිෂන් වභා  ාර්යාය ේලත න ද්න්ලා ිනටිය ුකතුය.ඔබ ේලත න ත නබා ගත් 
අයදුේප්රේ  වශ මුද්ම ේගව කුවිත නාන්ිනේ  ඡායා ිළ පත නක් ද්,අයදුේප්රය ලියාපදිිංචි  ෂ කුවිත නාන්ිනය ද්,අත නැතිපල ඔබේේ 
වේපර්ේ නම,ලිිළනය,ජාතිප  ශැඳුනුේපත් අිං ය ශා විභාගේ  නම ලධලැරදිල වඳශන්  රිෂන් බව්නාහිර පෂාත් රාජය ේව ලා 
ේ ොිෂන් වභා  ාර්යාේයන් විමිනය ුකතුය. 

12. විභාගය  ඇතුල්වීම: 
 

(අ) ලධලැරදිල අයදුේපත් ේයොමු  ර ඇතිප ිනයලුම අයදුේ රුලන් ේලත න බව්නාහිර පෂාත් රාජය  ේව ලා ේ ොිෂන් වභාල 
විිනන් රේේප්ර ලධකුත්  රනු ඇත න.විභාගය  ේපනී ිනටින අේප්ක් ේයකු ත නමා  ලධයිෂත න විභාග මරයව්ථමානේ  දී 
විභාගය  ේපනී ිනටිය ුකතු අත නර,එේව  ේපනී ිනටින පෂමු දිනේ දීම ත නම අත්වන වශතිප   රලා ගත් රේේප්රය 
ාාධිපතිප ේලත න ටදි සපත්  ෂ ුකතුය.ත නම රේේප්රය ටදි සපත් ේනො රන අේප්ක් ේයකු  විභාගය  ේපනී 
ිනටීම  අලවර ේද්නු ේනොැේේ. 

 (ආ)   විභාගය පැලැත්වීම වේබන්රේයන් බව්නාහිර පෂාත් රාජය ේව ලා ේ ොිෂන් වභාල විිනන් ලධයම  රනද් 
ලධතීීමතිපල  විභාග අේප්ක්  න් ය ත් ේේ.එම නීතිප ීමතිප ාමිංඝනය  ෂේශොත් බව්නාහිර පෂාත් රාජය ේව ලා 
ේ ොිෂන් වභාල විිනන් පනලනු බන ඕනෑම ද්ඬුලම   ය ත්වීම  ඔවුන  ිනදුලනු ඇත න.  

 

13.   අේේක් යාේේ අනනයතාලය:  
 

ත නමා ේපනී ිනටින වෑම වියයක් වේබන්රේයන්ම විභාග ාාධිපතිප වෑහිම   පත්ලන අුක සන් අේප්ක් යන් 
විභාග ාාේේ දී ත නම අනනයත නාල ඔප්පු  ර ිනටිය ුකතුය. අේප්ක් යන්ේේ අනනයත නාල වනාථම න්ීමම වද්ශා පශත න වද්ශන් 
ලියවිලි ලලින් එ ක් විභාග ාාධිපතිප ේලත න ටදි සපත්  ෂ ුකතුය. 

i) පුශග න් ලියාපදිිංචි න්ීමේේ ේද්පාර්ත නේේන්තුල මඟින් ලධකුත්  රන ද් ලිංගු ජාතිප  ශැඳුනුේපත න 
ii) ආගමන විගමන ේද්පාර්ත නේේන්තුල විිනන් ලධකුත්  රන ද් ලිංගු විේශ ගමන් බප්රය 

 

14. වාලදය ේතොරතුරු දිරරිඳත් කිරිම:   
 

 අේප්ක් ේයකු  සුදුසු ේ ේනොමැතිප බල අනාලරේය වුලේශොත් විභාගය  ේපර ේශ  විභාගය පලත්ලන අත නරතුරදී ේශ  
විභාගේයන් පසුල ේශ  ඕනෑම අලව්ථමාල  දී,ඔහුේේ/ඇයේේ අේප්ක් ත්ලය අලිංගු න්ීමම  ටඩ ඇත න.අයදුේ රු විිනන් 
ටදි සපත් රන ද් ේත නොරතුරක් ඔහු/ඇය එය වාලද්ය බල ද්ැන ද්ැනම ටදි සපත්  ර ඇතිප බල ේශිගවුලේශොත්,එේව  නැතිපනේ 
යේ ලැද්ගත්  රුේක් ඔහු/ඇය විිනන් ාලමනාේලන්ම ය පත්  ර ඇතිප නේ,ඔහු/ඇය රජේ  ේව ලේයන් පශ න්ීමම  ටඩ 
ඇත න. ේේ වේබන්රල බව්නාහිර පෂාත් රාජය ේව ලා  ාර්ය ප සපාටි  ීමතිප විංග්රශේ  47 ලගන්තිපය ර ාරල   ුකතු  රනු 
ැේේ. 
 
 
 
 

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


 
15. විභාග ක්රමය: 
 

i) අේප්ක් ේයකු විභාගේ  දී ේපනී ිනටින ිනයලුම ර්න ප්රල  එ ම භාාලන්න් ිළිගතුරු ලිවිය ුකතුය. 
ii) ේමම විභාගය බව්නාහිර පාත් රාජය ේව ලා ේ ොිෂන් වභාල විිනන් ද්න්ලනු බන ටදි ස දිනය දී පලත්ලනු 

ැේේ. 
 

16. ේමම විභාගේයන් සුදුසු ේත් අේප්ක්  න්ේේ නේ ඇතුෂත් රතිපඵ ේමඛනය බව්නාහිර පෂාත් රාජයේව ලා 
ේ ොිෂන් වභාේේ  www.psc.wp.gov.lk ලධ ේලේ අඩවිේ  පෂ  රනු ඇත න. 
 
17.  ලධේේද්නේ  වඳශන් සුදුසු ේ වපුරා ඇතිප බල ද්ක්ලිෂන්, ේමම ලධේේද්නය  අනුකූල ව වා ඇතිප ශා ලධයිෂත න විභාග 

ගාව්තු ේගලා ලධයිෂත න දින  ේශ  එදින  ේපර ේශ  අයදුේපත් ටදි සපත්  ර ඇතිප, ිනයලුමඅයදුේ රුලන්  ලධයිෂත න සුදුසු ේ 

වපුරා ඇත නැ  යන පර්ල ලධගමනය මත න ත නරඟ විභාගය  ේපනී ිනටීම  බව්නාහිර පෂාත් රාජය ේව ලා ේ ොිෂන් වභාල විිනන් 

ටඩේද්නු ැේේ.වෑම ආ ාරයන්න්ම වේපර්ේ වී නැතිප අයදුේප්ර න්ිනදු ද්ැනුේ දීමන්න් ේත නොරල රතිපක්ේ ප  රනු 

ඇත න.ත නැපැම න්ීමේේ දි අයදුේපත නක් නැතිපවීම ේශ  රමාද් වීම ගැන ේ ේරන න්ිනම පැිෂණියටමක් ව ාබනු 

ේනොැේේ.අේප්ක් ේයකු  විභාග රේේ ප්රයක් ලධකුත් න්ීමම ඔහු ේශ  ඇය ේමම ත නනතුර වද්ශා  සුදුසු ේ වපරා ඇතිප 

බල  ිළිගගැනීමක් ේව ව නු ේනොැේේ. අයදුේ රුලන් වේමුඛ ප සක්ේය   ැඳලා ලධේේද්නය  අනුල අද්ාෂ 

සුදුසු ේ තිපේේද්ැ  ප සක්ා  රන අලව්ථමාේේදී අලය සුදුසු ේ ේනොමැතිප  බල අනාලරේය වුලේශොත් ඔහුේේ/ඇයේේ 

අේප්ක් ත්ලය අලිංගු ේ ේරනුඇත න. 

18.  ේමම ද්ැන්වීම ශා ආද්ර් අයදුේ ප්රය බව්නාහිර පෂාත් රාජය ේව ලා ේ ොිෂන් වභාේේ www.psc.wp.gov.lk ලධ 
ේලේ අඩවිේ ද් පෂ  ර ඇත න. 

19. අයදුේපත්  ැඳවීේේ ලධේේද්නය  අද්ා  රුණු ේශ  එම ලධේේද්නේයන් ආලරේය ලන / ේනොලන ඕනෑම  රුේක්  
වේබන්රේයන් බව්නාහිර පෂාත් රාජය ේව ලා ේ ොිෂන් වභාේේ තීරේය අලවාන තීරේය ේේ. 

20. ේමම ගැවට් ලධේේද්නය ිනිංශ, ේද්මෂ වශ ටිංග්රීින  අනුලාද් අත නර  යේ අනනුකූත නාලයක් ඇතිපවුලේශොත් එවි  ිනිංශ 
භාා පාඨය බ පැලැත්විය ුකතුය. 

 

 

 

තිපක් ේවනරත් 

ේම ේ, 

පෂාත් රාජය ේව ලා ේ ොිෂන් වභාල, 

බව්නාහිර පෂාත න. 

   2020.06.18. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

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

බව්නාහිර ඳෂාත් රාජ්ය ේව ලේ  ේ ොෂඹ මශ නගර වභාේේ ආශ්රිත නිධාරී ේව ලා ගණේ  වශන නිධාරී III 

ේර ණියටය    බලා ගැනීේේ (විලෘත) තරඟ විභාගය -2020 
             

විභාග අිං ය 

                                                          ( ාර්යාලීය රේය ජන වඳශා) 

විභාගය  ේපනී ිනටින භාා මාරයය(අද්ාෂ අක්රය ේ ොටුල තුෂ ලියන්න) 

ිනිංශ  -     S 
 ේද්මෂ  -     T 
 ටිංග්රීින   -     E 
 

01.          1.1   වේපර්ේ නම(ටිංග්රීින  ැිළ ම අකු සන්)  -................................................................................. 

                          (ාද්ා : HERATH MUDIYANSELAGE SAMAN KUMARA GUNAWARDHANA) 

 1.2 මුකුරු වමඟ අග  ේයේද්න නම (ටිංග්රීින  ැිළ ම අකු සන්): 
  .................................................................................................................................................. 
  (ාද්ා:  H.M.S.K.GUNAWARDHANA,) 

 1.3 වේපර්ේ නම(ිනිංශේන්/ේද්මේෂන්)-..........................................................................................   

 

 1.4 ජාතිප  ශැදුනුේපත් අිං ය 

 

02. 2.1 ව්ථීරල පදිිංචි රාේශශීය ේම ේ ේ ොට්ඨාය-.............................................................. 

2.3 බව්නාහිර පෂාේත් ව්ථීරල පදිිංචිල ිනටින  ා සීමාල-.................................................... 

03.       3.1 ව්ථීර ලිිළනය (ටිංග්රීින  ැිළ ම අකු සන් )............................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 

 ව්ථීර ලිිළනය (ිනිංශේන්/ේද්මේෂන්)  ................................................................................................. 
 ......................................................................................................................................................... 

3.2 විභාග රේේ ප්රය එවිය ුකතු ලිිළනය: 

i. ිනිංශේන්/ේද්මේෂන්-......................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………. 

ii. ටිංග්රීින  ැිළ ම අකු සන්-........................................................................................................ 
…………………………………………………………………………………………… 

3.3        දුර ථමන අිං ය: 

     ව්ථමාලර       ජිංගම  

   

     

 විභාගය වේබන්ර ිනයළු ේත නොරතුරු ටශත න වඳශන්  රනු බන ජිංගම දුර ථමන අිං ය  SMS රමය 
මඟින් යලනු බන බැවින් ලිංගු දුර ථමන අිං යක් වඳශන්  රන්න. 
 

04.        ව්ත්රි/පුරු භාලය -(අද්ාෂ ේ ොටුල තුෂ √ ේයොද්න්න) 

           පුරු  -                                         ව්ත්රී      
 

05.         5.1     විලාශ /අවිලාශ  බල- (විලාශ -2, අවිලාශ - 1) 
 (අද්ාෂ අිං ය ේ ොටුල තුෂ ලියන්න) 
 

 5.2     ාපන් දිනය -     ලර්ය මාවය     දිනය  

 
              

              5.3     අයදුේපත් භාර ගන්නා අලවාන දින  ලයව අවුරුදු:  ................. මාව............  දින ................ 

 

 

 

            

                    

        



 

06.        ාපාධිය ිළිගබඳ විව්ත නර (ාපාධි වශතිප ේ  ශා විව්ත නරාත්ම  වශතිප ේ  ( Detailed Certificate) ිළ පත් 
ඇිෂණියටය ුකතු ) 

i. බා ඇතිප ාපාධිය :  ................................................................................................................ 

ii. ාපාධිේ දී ශද්ාරේ ද් වියයන් :........................................................................................... 

iii. වි්ල විද්යාේ  නම :............................................................................................................. 

iv. ාපාධි වශතිප ය ලිංගු දිනය:  ................................................................................................  
 

07. 7.1 ද්ැන මත් බව්නාහිර පෂාත් රාජය ේව ලේ  , ේව ලේ  ලධුකතු ත නනතුේර් ව්ථිර  රන ද් අේයක්ද්?              
   ඔේ/ නැත න 

 7.2 ිළිගතුර " ඔේ " නේ ද්ැන  ද්රන ත නනතුර :  ................................................................................... 
 7.3 ේව ලා ව්ථමානය : .......................................................................................................................... 
 7.4 ේව ලය  පත්ව දිනය : ................................................................................................................... 
 7.5 ේව ලය ව්ථිර   දිනය : ........................................................................................................... 
 

08. විභාග ගාව්තු ේගව රාේශශීය ේම ේ  ාර්යාය - .................................................................................. 
දුපත් අිං ය -  ..................................................................................................... 

8.  දිනය -  .............................................................................................................................................. 

9.    

 

 

( රාේශශිය ේම ේ  ාර්යාය   මුද්ම ේගලා බාගන්නා ද් බ.ප. 1 දුපත න පමේක් ලිංගු ේේ.)   

09.  අයසුේ රුේේ වශති ය 

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

………………………………………………………………………… ලන මා විිනන් ේමම අයදුේපේත් 

වඳශන්  ර ඇතිප ේත නොරතුරු මාේේ ද්ැනීේේ ශා වි්ලාවේ  ශැටිය  වත නය ශා ලධලැරදි බල වශතිප   රිෂ. මා විිනන් 

වපයා ඇතිප ේත නොරතුරු වාලද්ය යැ  ේවොයාගනු ැබුලේශොත් බව්නාහිර පෂාත් රාජය ේව ලේ    ේ ොෂඹ මශ නගර 

වභාේේ ආශ්රිත න ලධරා ස ේව ලා ගේේ  වශන ලධරා ස III ේර ණියටේ  ත නනතුර  පත් න්ීමම වඳශා වු මාේේ හිිෂ ම 

ේනොව ා ශ සනු ැබීම  ශැන් බල මම ේශොඳා ාරලම ද්ලධිෂ. 

 

 දිනය ..................................                                                                 ..................................................... 

                                                                                                                           අයදුේ රුේේ අත්වන 
 

10.    අයසුේ රුේේ අත්වන වශති  කිරීම- 
              ේමම අයදුේපත න ටදි සපත්  රනු  බන......................................................................මයා/ිෂය/ේමනවිය 

              මා ේපෞශගලි ල ද්න්නා ශදුනන බලත්, ඔහු ඇය ලධයිෂත න විභාග ගාව්තුල ේගලා ඇතිප බලත්,එම දුපත න           

අයදුේපේත නහි අලා ඇතිප බලත්,ඔහු/ඇය ...................................................ලැලධ දින මා ටදි සිළ  දී ඔහු/ඇය ේේ 

අත්වන ත නැබු බලත්,වශතිප   රිෂ. 
 

........................................ 
අත්වන වශතිප   රන්නාේේ  
අත්වන ශා ලධ මුද්රාල 

             දිනය-................................. 

             වශතිප   රන්නාේේ  වේපර්ේ නම -................................................. 

             ත නනතුර    -............................................. 

             ලිිළනය    -............................................. 

 

අත්වන වශති  කිරීම  

(අයදුේපේත් ශා විභාග රේේ ප්රේ  අත්වන් වශතිප  න්ීමම  බය ත් අේයකු විිනන්, අයදුේ රුේේ අත්වන වශතිප  

  ුකතු .   අේප්ක් යාේේ අත්වන  රජේ  විද්යාය  විදුශමපතිපලරේයකු, වාමද්ාන විලධ්චය ාරලරේයකු,දිවුරුේ 

ේ ොමවා සව්ලරේයකු, නීතිපඥේයකු, රිනශර ේනොත නා සව්ලරේයකු,ත්රිවිර ශමුද්ාේේ අධි ාීම බය ත් ලධරා සේයකු ,  ේපොලිව ්

ේව ලේ  ගැවට්   ත නනතුරක් ද්රේ ලධරා සේයකු, රු. 498,960/- ලැඩි ලාර්ෂි  ලැටුපක් බන රාජය / පෂාත් රාජය 

ේව ලේ  ව්ථීර මාණ්ඩලි  ේර ණියටේ  ව්ථීර ත නනතුරක්  ද්රේ ලධරා සේයකු,  ේබෞශර විශාරය  විශාරාධිපතිප ේශ  නාය  

ව්ලාිෂන්ලශන්ේව  ේ ේනකු, පජය පක්ේ  වැන්ය ුකතු ත නත්ලයක් ද්රන පජ  ේ ේනකු යන ේමොවුන්ේගන්  ලේරකු 

ේශ  ලා වශතිප   රනු ැබිය ුකතුය.)  

දුපත න  ේමම  ේ ොටුල  තු  ේනොගැේලන  ේව   අලන්න 



 

 

11.   දැන මන් රාජ්ය ේව ලේ  නිුතතු ූවලන් වශා   

ආයතන ප්රධානියාේේ වශති ය  

 
 

....................................................................මශත නා/ මශත්ිෂය/ේමනවිය ේේ ටමලුේ ප්රය ටදි සපත්  රිෂ.  ඔහු / ඇය 

ේමම අමාත නයාිංේ  / ේද්පාර්ත නේේන්තුේේ (ව්ථීර ත නනතුර)  ................................................... ......ලේයන් ේව ලය 

 රන බලත්, ේමම ත නනතුර වඳශා ඔහු /ඇය ේත න රා ගනු  ැබුලේශොත් ,ේව ලේයන් ලධද්ශව්   ශැන් / ේනොශැන් බල 

ද්න්ලිෂ  

 

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

              (ආයත නන රරාලධයාේේ අත්වන ශා ලධ මුද්රාල)

  .                          

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

          අමාත නයාිංය / ේද්පාර්ත නේේන්තුල ......................................................... 

 

 

 


