
 

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

ේර ණියටය   බලා ගැනීේේ (සීමිත) තරඟ විභාගය  

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

බඳලා ගැනීේේ (සීමිත න) ත නරඟ විභාගය  වඳශා පශත න සුදුසු ේ ත් බව්නාහිර පෂාත් රාජය ේව ලේ  පෂාත් පාන ආයත නනල 

ේව ලේ   ලධයුතු ලධරා සන්ේගන් අයදුේපත්  ැඳලනු ැේේ. 

1. අධයාඳන සුසුසු ේ - වි්ල විද්යා රතිපපාද්න ේ ොමින් වභාල විිනන් ිළිගගත් වි්ල විද්යායන්න්  උපාධියක් බා 

තිපබීම  

2. ලෘත්තීය සුසුසු ේ -  අද්ා ේනොේේ 

3. ඳෂපුරුද්ද  - බව්නාහිර පෂාත් රාජය ේව ලේ  පෂාත් පාන ආයත නනය  MN- 01, MN- 02 ේශෝ MN- 03 ලැටුප් 

ඛණ්ඩ හිමි ත නනතුර  ලවර 05   වක්රීය ශා වතුටුද්ාය  ේව ලා  ායක් තිපය ය යුතු..  

4.  ායි  සුසුසු ේ -  ත නනතුේේ ේව ලය න්රීම  රමාේලත් ාරී ස  ශා මානින  ේයෝගයත නාලන්න් යුක්ත න ීම. 

5. ලැටුඳ - ේමම ත නනතුර  හිමි ලැටුප් ේක්ත න අං ය  MN 4 -2016ේේ.                                                                   

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 - බව්නාහිර පෂාත් රාජය ේව ලේ  ේ ොෂඹ මශ නගර වභාේේ ආශ්රිත න ලධරාරී ේව ලා ගේේ   

වශන ලධරාරී ත නනතුර  බඳලාගැනීේේ ශා උවව් න්රීේේ ප සපාටිය  අනුල ේව ලා ේ ොන්ේේින තීරේය ේේ.  

7. ලයව් සීමාල -බව්නාහිර පෂාත් රාජය ේව ලේ  ද්ැන  ව්ථිර ේව ලේ  ලධයුතු වූලන් බැවින් ලයව් සීමාලන් අද්ාෂ 

ේනොේේ. 

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

පරීක්ේය   භාජනය න්රීේමන් අනතුරුල පලතිපන පුරප්පාඩු වංඛයාේලන් සීමිත න රාරාල ය ේත් 30% බඳලා ගනු 

ැේේ. 

9. ලිඛිත ඳරික්ණේ  විය නිර්ේද්ය 

ලිඛිත න ප සක්ේය වද්ශා පශත න වද්ශන් ප සදි ර්න පත්ර 02 න්න්යුක්ත න ේේ. 

ර්ේ පත්රය  ාය මුළු කුණු වමත් කුණු 

වාමානය ද්ැනීම  පැය 01 100 40% 

බුේධි ප සක්ේය  පැය 01 100 40% 
 

විභාග විය නිර්ේද්ය 
 

වාමානය ද්ැනීම 

 

ජාතිප   ාපීය ශා වමව්ත න ේෝ ේ  විවිර වංවිරාන ප සවරයන් තු ේමන්ම ශ්රී 

ං ාේේ පලත්නා වමාජයීය, වංව් ෘතිප ,අරයාපලධ , ේේපාලධ , ආේථි  ශා 

අද්ා ේලනත් වාර යන් වේබන්රේයන් වාමානය ද්ැනුම පරීක්ා න්රීම වඳශා ලන 

ර්න පත්රයන්.  

බුේධි ප සක්ේය  

 

ත නේ න ක්තිපය, ගණියටත න කුවත නාලන්  ශා  ාය  ෂමනා රේය න් සම ිළිගබඳ 

ඇගයීේේ බහුලරේ ර්න පත්රයන්.  

10.  ේලනත් - ත නනතුර  බඳලා ගැනීම වඳශා අලය ිනයළුම සුදුසු ේ 2020.03.23 දින  වෑම ආ ාරයන්න්ම වේපේේ 

 ර තිපය ය යුතුය.  

 



 

11. විභාග ගාව්තු 

වෑම අයදුේ රුේලකුම විභාග ගාව්තුලක් බව්නාහිර පෂාත් වභාල  ේගවිය යුතුය. ේමම විභාගය වඳශා විභාග 
ගාව්තුල රු.600/-න්.එම විභාග ගාව්තුල, බව්නාහිර පෂාත් වභා ආද්ායේ ශීේ 20-03-02-99   බැර ලන ේව අයදුේපත්ර 
භාරගනු බන අලවාන දින  ේශෝ ඊ  රථමම, බව්නාහිර පෂාත න තුෂ ිළහි ා ඇතිප නනෑම රාේේශීය ේම ේ  ාේයාය  
මුද්ලින් ේගලා ඔබේේ නමින් බා ගන්නා ගන්නා දුපත න අයදුේපත්රේ  ලධයමිත න ව්ථමානේ  ේනොගැේලනේව  අලා තිපය ය 
යුතුය. එහි ඡායාිළ පත නක් ඟ ත නබාගැනීම රේයෝජනලත් ලනු ඇත න. ේමම විභාගය  වඳශා ේගලන ද් ගාව්තුල කුමන 
 රුේක් ලධවාලත් වේපේේේයන්ම ේශෝ අේර ලේයන් ේශෝ ආපසු ේගලනු ේනොැේේ. ත නල ද් විභාග ගාව්තුල වඳශා මුේද්ර 
ේශෝ මුද්ම ඇේවුේ භාරගනු ේනොැේේ. 

 
12. අයසුේ කිරීේේ ක්රමය 

(අ)   අයදුේපත්රය ේමම ලධේේද්නය  යා ේ ො  ඇතිප ආද්ේ ආ ෘතිපය  අනුකූල  ඩද්ාිනේ  ේද්පවම භාවිත නා  රමින් ඒ 4 
රමාේේ   ඩද්ාිනල ිළිගේයෂ  ර අේප්ක් යා ත නම අත් අකු සන්ම පැශැදිලිල ිළරවිය යුතුය. අං  01 ින  03 ේත නක් 
ේේද්යන් පෂමු ිළටුල ද්, අං  04 ින  ඉදි සය  ලන ේේද්යන් අේනක් ිළටුල ද්,ඇතුෂත් ලන ේව  අයදුේපත්ර ිළිගේය  ර 
ගත න යුතුය.ලධයමිත න ආද්ේ ආ ෘතිපය  අනුකූේනොලන, ලධයමිත න දින  ේපර විභාග ගාව්තු ේගලා ේනොමැතිප ශා ලධලැරදිල 
වේපේේ  ර ේනොමැතිප අවේපේේ ත නත්ලේ  පලතිපන අයදුේපත්ර න්ිනදු ද්ැනුේදීමන්න් ේත නොරල රතිපක්ේ ප  රනු ැේේ.ලධින 
ප සදි අයදුේපත්ර වේපේේ ේනොන්රීේමන් ිනදුලන පාඩුල අයදුේ රුලන් විිනන් ද්රාගත න යුතුය.අයදුේපත්රේ   ඡායා ිළ පත නක් 
ෂඟ ත නබා ගැනීම රේයෝජනලත් ලනු ඇත න.. 
 
(ආ) වේපේේ  රන ද් අයදුේපත්රය 2020.07.20  ලැලධ දින ේශෝ ඊ  ේපර ැේබන ේව  “ේම ේ,බව්නාහිර පෂාත් 
රාජය ේව ලා ේ ොමින් වභාල, අං  628, 10 ලන මශ, ජනජය ිනටි ේගොඩනැගිම , නාල පාර , රාජගි සය”ේලත න 
ලියාපදිංචි ත නැපෑේන් එවිය යුතුය.  අයදුේපත්ර බශා එලන  ලරේ  ලේ පව ඉශෂ ේ ෂලේේ "බව්නාහිර ඳෂාත් රාජ්ය 

ේව ලේ  ේ ොෂඹ මශ නගර වභාේේ ආශ්රිත නිධාරි ේව ලා ගණේ  වශන නිධාරි IIIේර ණියටය  බලා ගැනීේේ (සීමිත) 

තරඟ විභාගය " යන්න පැශැදිලි ේව  වඳශන්  ර ත නම ආයත නන රරාලධයා, ේද්පාේත නේේන්තු රරාලධයා, රරාන ේම ේ 
(බ.ප) / අමාත නයාං ේම ේ ම් න් ඔවුන්ේේ ලධේේේ වහිත නල එවිය යුතුය. අයදුේපත් භාරගන්නා දින  පසුල ැේබන න්ිනදු 
අයදුේපත නක් භාරගනු ේනොැේේ. 

(ඇ) අයදුේපත්ර ැබුණු බල ද්න්ලනු ේනොැේේ. අයදුේ රුලන් ේලත න රේේපත්ර ලධකුත්  ෂ ලශාම ඒ බල වඳශන් 
 රමින් ලධේේද්නයක් බව්නාහිර පෂාත් රාජය ේව ලා ේ ොමින් වභාේේ ලධ ේලේ අඩවිය ලන www.psc.wp.gov.lk ේලේ 
අඩවිේ  පෂ  රනු ඇත න. ලධේේද්නය පෂී දින 07 ක් ගත නවු පසුලත් රේේපත්රය ේනොැබුණියට නේ ද්ැන්ීේේ වඳශන් 
ආ ාරය  ඒ බල බව්නාහිර පෂාත් රාජය ේව ලා ේ ොමින් වභා  ාේයාය ේලත න ද්න්ලා ිනටිය යුතුය. ඔබ ේලත න ත නබා ගත් 
අයදුේපත්රේ  වශ මුද්ම ේගවූ කුවිත නාන්ිනේ  ඡායා ිළ පත නක් ද්, අයදුේපත්රය ලියාපදිංචි  ෂ කුවිත නාන්ිනය ද්, අත නැතිපල ඔබේේ 
වේපේේ නම, ලිිළනය, ජාතිප  ශැඳුනුේපත් අං ය ශා විභාගේ  නම ලධලැරදිල වඳශන්  රමින් බව්නාහිර පෂාත් රාජය 
ේව ලා ේ ොමින් වභා  ාේයාේයන් විමිනය යුතුය. 

13. විභාගය  ඇතුල්වීම: 
 

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

 (ආ)   විභාගය පැලැත්ීම වේබන්රේයන් බව්නාහිර පෂාත් රාජය ේව ලා ේ ොමින් වභාල විිනන් ලධයම  රනද් 
ලධතීරීතිපල  විභාග අේප්ක් .න් ය ත් ේේ. එම නීතිප රීතිප උමංඝනය  ෂේශොත් බව්නාහිර පෂාත් රාජය ේව ලා 
ේ ොමින් වභාල විිනන් පනලනු බන නනෑම ද්ඬුලම   ය ත්ීම  ඔවුන  ිනදුලනු ඇත න.  

 

14.   අේේක් යාේේ අනනයතාලය:  
 

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

i) පුේග.න් ලියාපදිංචි න්රීේේ ේද්පාේත නේේන්තුල ම් න් ලධකුත්  රන ද් ලංගු ජාතිප  ශැඳුනුේපත න 
ii) ආගමන විගමන ේද්පාේත නේේන්තුල විිනන් ලධකුත්  රන ද් ලංගු විේේ ගමන් බපත්රය 

 

15. වාලදය ේතොරතුරු දිරරිඳත් කිරිම:   
 

 අේප්ක් ේයකු  සුදුසු ේ ේනොමැතිප බල අනාලරේය වුලේශොත් විභාගය  ේපර ේශෝ විභාගය පලත්ලන අත නරතුරදී ේශෝ 
විභාගේයන් පසුල ේශෝ නනෑම අලව්ථමාල  දී,ඔහුේේ/ඇයේේ අේප්ක් ත්ලය අලංගු න්රීම  ඉඩ ඇත න.අයදුේ රු විිනන් 
ඉදි සපත් රන ද් ේත නොරතුරක් ඔහු/ඇය එය වාලද්ය බල ද්ැන ද්ැනම ඉදි සපත්  ර ඇතිප බල ේශිගවුලේශොත්,එේව  නැතිපනේ 
යේ ලැද්ගත්  රුේක් ඔහු/ඇය විිනන් උලමනාේලන්ම ය පත්  ර ඇතිප නේ,ඔහු/ඇය රජේ  ේව ලේයන් පශ න්රීම  ඉඩ 
ඇත න. ේේ වේබන්රල බව්නාහිර පෂාත් රාජය ේව ලා  ාේය ප සපාටි  රීතිප වං්රශේ  47 ලගන්තිපය ර ාරල   යුතු  රනු 
ැේේ. 
 

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


 
 
 

16. විභාග ක්රමය: 
 

i) අේප්ක් ේයකු විභාගේ  දී ේපනී ිනටින ිනයලුම ර්න පත්රල  එ ම භාාලන්න් ිළිගතුරු ලිවිය යුතුය. 
ii) ේමම විභාගය ද්න්ලනු බන ඉදි ස දිනය දී පලත්ලනු ැේේ. 

 

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

ගාව්තු ේගලා ලධයමිත න දින  ේශෝ එදින  ේපර ේශෝ අයදුේපත් ඉදි සපත්  ර ඇතිප, ිනයලුම අයදුේ රුලන්  ලධයමිත න සුදුසු ේ 

වපුරා ඇත නැ. යන පේල ලධගමනය මත න ත නරඟ විභාගය  ේපනී ිනටීම  බව්නාහිර පෂාත් රාජය ේව ලා ේ ොමින් වභාල විිනන් 

ඉඩේද්නු ැේේ. වෑම ආ ාරයන්න්ම වේපේේ ී නැතිප අයදුේපත්ර න්ිනදු ද්ැනුේ දීමන්න් ේත නොරල රතිපක්ේ ප  රනු 

ඇත න.ත නැපැම න්රීේේ දි අයදුේපත නක් නැතිපීම ේශෝ රමාද් ීම ගැන ේ ේරන න්ිනම පැමිණියටමක් ව ාබනු 

ේනොැේේ.අේප්ක් ේයකු  විභාග රේේපත්රයක් ලධකුත් න්රීම ඔහු ේශෝ 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 අලංගු ේ ේරනු ඇත න. 

19.  ේමම ද්ැන්ීම ශා ආද්ේ අයදුේ පත්රය බව්නාහිර පෂාත් රාජය ේව ලා ේ ොමින් වභාේේ www.psc.wp.gov.lk ලධ 
ේලේ අඩවිේ ද් පෂ  ර ඇත න. 

20. අයදුේපත්  ැඳීේේ ලධේේද්නය  අද්ා  රුණු ේශෝ එම ලධේේද්නේයන් ආලරේය ලන / ේනොලන නනෑම  රුේක්  
වේබන්රේයන් බව්නාහිර පෂාත් රාජය ේව ලා ේ ොමින් වභාේේ තීරේය අලවාන තීරේය ේේ. 

 

 

 

තිපක් ේවනරත් 

ේම ේ, 

පෂාත් රාජය ේව ලා ේ ොමින් 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 (සීමිත) තරඟ විභාගය 
 

            විභාග අං ය 

                                                          ( ාේයාලීය රේයෝජන වඳශා) 

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

ිනංශ  -     S 
 ේද්මෂ  -     T 
 ඉංග්රීින   -     E 
 

01           1.1      වේපේේ නම(ඉංග්රීින  ැිළ ම අකු සන්)  -................................................................................. 

                          (උද්ා : HERATH MUDIYANSELAGE SAMAN KUMARA GUNAWARDHANA) 

 1.2       මුකුරු වමඟ අග  ේයේද්න නම (ඉංග්රීින  ැිළ ම අකු සන්): 
  .................................................................................................................................................. 
  (උද්ා:  H.M.S.K.GUNAWARDHANA) 

 1.3 වේපේේ නම(ිනංශේන්/ේද්මේෂන්)-..........................................................................................   

 

 1.4 ජාතිප  ශැදුනුේපත් අං ය 

02                2.1 ද්ැන  ද්රේ ත නනතුර :  .   

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

 2.2 එම ත නනතුර ව්ථිරද්, ත නාල ාලි ද්,අලධයේද් යන්න : …………………………………………....... 

 2.3 එම ත නනතුර  පත්ීේේ දිනය : ………………………………………………………………..... 

 2.4 ේව ලය ව්ථිර   දිනය : ……………………………………………………………………..... 

2.5 බව්නාහිර පෂාත් රාජය ේව ලය  අන්ත නේ්රශේය   දිනය : ……………………………….............. 

2.6 ේව ලා ව්ථමානේ  නම වශ ලිිළනය : …………………………………………………………............ 

2.7 ලැටුප් ඛන්ඩය : ................................................................................................................................. 

2.8 පපුරුේද් :  (අයදුේපත්  ැඳීේේ ලධේේද්නේ   අං  03  අනුල ේව ලා පපුරුේද් ිළිගබඳ පශත න ලගුල 

වේපේේ  රන්න )  

  

ද්රේ ද් ත නනතුර  ේව ලා ව්ථමානය  ලැටුප් ඛණ්ඩය  පෂපුරුේද්  

    

    

 

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

 ව්ථීර ලිිළනය(ිනංශේන්/ේද්මේෂන්)  ................................................................................................. 
 ......................................................................................................................................................... 

3.2 විභාග රේේ පත්රය එවිය යුතු ලිිළනය: 

i. ිනංශේන්/ේද්මේෂන්-....................................................................................................... 
ii. ඉංග්රීින  ැිළ ම අකු සන්-..................................................................................................... 

3.3        දුර ථමන අං ය: 

    

රාජ ාරී ජංගම     

 විභාගය වේබන්ර ිනයළු ේත නොරතුරු ඉශත න වඳශන්  රනු බන ජංගම දුර ථමන අං ය  SMS ක්රමය 
ම් න් යලනු බන බැවින් ලංගු දුර ථමන අං යක් වඳශන්  රන්න. 
 

            

                    



 

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

           පුරු  -                                         ව්ත්රී      

 

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

 

 5.2     උපන් දිනය 
              

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

06        අධයාඳන සුසුව ේ :  

  උපාධිය ිළිගබඳ විව්ත නර (උපාධි වශතිප ේ  ශා විව්ත නරාත්ම  වශතිප ේ  ( Detailed Certificate) ිළ පත් ඇමිණියටය 

යුතු.) 

i. බා ඇතිප උපාධිය :  ................................................................................................................ 

ii. උපාධිේ දී ශද්ාරේ ද් වියයන් :........................................................................................... 

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

iv. උපාධි වශතිප ය ලංගු දිනය:  ................................................................................................  

07 2020........................   දින   පේලාවන්න ලවර 05 තුෂ ද්ැන  ද්රේ ත නනතුේේ, 

i. ිනයළුම ලැටුප් ලේර  උපයාේගන තිපේේද්?  .............................................................................. 

ii. ලැටුප් රහිත න ලධලාඩු/ලැටුප් රහිත න විේේ ලධලාඩු බා තිපේේද්?  ..................................................... 

iii. වක්රිය ශා වතුටුද්ාය  ේව ලා  ායක් වපුරා තිපේේද්?  ............................................................... 

iv. ඔබ  විරුේරල විනයානුකූල   යුතු  ර තිපේේද්?, විනයානුකූල   යුතු න්රීම  අද්ශව්  රතිපේේද්?  
.............................................................................................................................................. 

v. ඉශත න iv වඳශා ිළිගතුර " ඔේ "නේ ඒ ිළිගබඳ විව්ත නර වඳශන්  රන්න. ......................................... 
.............................................................................................................................................. 

08 විභාග ගාව්තු ේගවූ රාේේශීය ේම ේ  ාේයාය - .................................................................................. 

දුපත් අං ය -  ..................................................................................................... 

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

   

 

 

(රාේේශිය ේම ේ  ාේයාය   මුද්ම ේගලා බාගන්නා ද් බ.ප. 1 දුපත න පමේක් ලංගු ේේ.)   

09  අයසුේ රුේේ වශති ය 

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

…………………………………………………(වේපුේේ නම) ලන මා විිනන් ේමම අයදුේපේත් වඳශන්  ර 

ඇතිප ේත නොරතුරු මාේේ ද්ැනීේේ ශා වි්ලාවේ  ශැටිය  වත නය ශා ලධලැරදි බල වශතිප   රමි. 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 න්රීම වඳශා වු මාේේ හිමි ම 

ේනොව ා ශ සනු ැබීම ද් ම  විරුේරල විනයාකූ   යුතු  රනු ැබීම ද් ශැන් බල මම ේශොඳා ාරලම ද්ලධමි. 

 

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

        (අයදුේ රුේේ අත්වන) 

         ලේය:                   මාවය:            දිනය:      

දුපත න  ේමම  ේ ොටුල  තු  ේනොගැේලන  ේව   අලන්න 



 

 

10      ආයතන ප්රධානියාේේ වශති ය 

  ( අනලය ලචන  පා ශ සන්න) 
 

..…............................................................මශත නා/මිය/ේමනවියේේ ේපෞේගලි  ලිිළ ේගොනුල අනුල  

….....................................දින ින  බව්නාහිර පෂාත් රාජය ේව ලේ  ......................................... ත නනතුර  ේව ලය 

 රන බලත් .............................. බඳලා  ගැනීේ ලධේේද්නේ   3 ලගන්තිපය ර ාරල අද්ා සුදුසු ේ වපුරා ඇතිප බලත් 

/ ේනොමැතිප බලත් පෂාත් පාන ආයත නනය  MN– 01/ MN– 02 / MN- 03 ලැටුප් ඛන්ඩය ය ේත් ලැටුප් බන 

බලත් ................................. දින ින  ේව ලය ව්ථිර  ර ඇතිප / නැතිප බලත් ........................... දින  පේලාවන්න 

ලවර 05    ා සීමාල තුෂ ිනයලුම ලැටුප් ලේර  ලධින ප සදි උපයාේගන ඇතිප/නැතිප බලත් , ලැටුප් රහිත න ලධලාඩු 

බා ේගන ඇතිප/නැතිප බලත්, ඔහු  / ඇය  විරුේරල විනයානුකූල   යුතු  ර ේනොමැතිප/ඇතිප බලත්, 

විනයානුකූල   යුතු න්රීම  අද්ශව්  ර ේනොමැතිප / ඇතිප බලත් වශතිප   රමි. 

2. අයදුේපත්රේ  වඳශන්  ර ඇතිප විව්ත නර ලධලැරදි බල වශතිප   රන අත නර අද්ා බඳලා ගැනීේේ පටිපාටිය 

අනුල ේමම ලධරා සයා / ලධරා සලධය සුදුසු ේ වපුරා ඇතිප  බල ද් ලධේේේ  රමි. 

(අද්ා ේනොලන ලචන  පා ශ සන්න)  

 

දිනය  …..............................     …................................................................ 

        ආයත නන රරාලධයාේේ අත්වන ශා ලධ මු්ාල  

 

11.     ේදඳාර්තේේන්තු ප්රධානියාේේ වශති ය 

බව්නාහිර පෂාේත් ගරු ආණ්ඩු ාරතුමා විිනන් අනුමත න  ර ඇතිප බව්නාහිර පෂාත් රාජය ේව ලේ  ේ ොෂඹ මශ 

නගර වභාේේ ආශ්රිත න ලධරා ස ේව ලා ගේේ  වශන ලධරා ස ත නනතුර  බඳලා ගැනීේේ ශා උවව් න් සේේ  ප සපාටිය 

අනුල ............................................. මශත නා/මිය/ේමනවිය සුදුසු ේ වපුරා ඇතිප බැවින් අයදුේපත න ලධේේේ  රමි. 

 

දිනය      ….…............................   ….…........................................................... 

       ේද්පාේත නේේන්තු රරාලධයා ේේ අත්වන ශා ලධ මු්ාල 
 

 

12.     අමාතයාාං ේල් ේ (බ.ඳ) ේේ නිර්ේද්ය 

           ඉශත න අයදුේපත න ලධේේේ  රමි. 

 

දිනය    ……...............................                ….…...........................................................  

      අමාත නයාං ේම ේ (බ.ප) ේේ අත්වන ශා ලධ මු්ාල 

 
 

 

 
 

 

 

 

 


