
 

බස්නාහිර පළාත් රාජ්ය සස්වසේ සංවර්ධන නිළධාරී (නීති) III සර්ණිසේ තනතුරට බඳවා ගැනීම 

සදහා අයදුම්පත් කැදවීම -2020 (විවෘත) 
 

බස්නාහිර පළාත් සභා රාජ්ය සස්වසේ පහත සඳහන් තනතුසරහි පුරප්පාඩු පිරවීම සඳහා පහත සදහන් සුදුසුකම් 

ලත් බස්නාහිර පළාසත්  අයදුම්කරුවන්සෙන් අයදුම්පත් කැඳවනු ලැසේ. 

 

02.  අයදුම්පත් භාර ෙැනීසම් අවසන් දිනය 2020.10.19 දින සේ. අයදුම් කරන තනතුරට අදාල සියලු 
සුදුසුකම් 2020................ දින සහෝ එදිනට සපර සම්ූර්ණ කර තිබිය යුතුයි. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

   

   03. සුදුසුකම් 

 

  3.1 අධයාපන සුදුසුකම් 
 

  විශ්ව විදයාල ප්රතිපාදන සකාමිෂන් සභාව විසින් පිළිෙත් විශ්ව විදයාලයකින් නීතිසේදී උපාධියක් ලබා         
  තිබීම 

 

  3.2 කායික සුදුසුකම් 
 

 සෑම අසප්ක්ෂකසයකුම බසන්ාහිර පළාත තුළ සස්වය කිරීමට සහ තනතුසර් රාජ්කාරි ඉටු කිරීමට 
ප්රමාණවත් ශාරීරික හා මානසික සයෝෙයතාවයකින් යුක්ත විය යුතුය. 

 

 3.3 සවනත් සුදුසුකම් 
 

 (අ) ශ්රී ලාාංකිකසයකු වීම 
 (ආ) යහපත් චරිතයකින් යුක්ත අයවළුන් වීම 

 (ඇ) බස්නාහිර පළාත් සභා බල ප්රසේශසේ වසර 03 ක ස්ිර පදිාංචියක් සහිත අයවළුන් වීම 

 

04. වයස් සීමාව 
 

  අවම සීමාව  :- අවුරුදු 21 යි 

  උපරිම සීමාව :- අවුරුදු 35 යි 

 

05.      වැටුප් පරිමාණය 
 

  රා.ප.ච. 06/2006 (iv) අනුව රු. 15,215/- 10×215- 4×240-7×320-15×360-25,965/- (MN 4-2006 A) 

 

06. ලිඛිත පරීක්ෂණසේ විෂයය නිර්සේශය 
 

 සමම තරඟ විභාෙය ප්රශ්න පත්ර තුනකින් යුක්ත වන අතර සමත්වීම සඳහා එක් එක් ප්රශ්න පත්රයකට අවම 
වශසයන් ලකුණු 40% ක් ලබා ෙත යුතු සේ. 
 

6.1     අවසබෝධය       -     (කාලය පැය 1 ½යි, ලකුණු 100) 
 

අසප්ක්ෂකයාසේ අදහස් ප්රකාශනය, සාරාාංශකරණය, අක්ෂර විනයාසය, සරල වාකය, වයාකරණ 
භාවිතය පිළිබඳව දැනුම පරික්ෂා සකසර්. 

 

    6.2     සාමානය දැනීම  -     (කාලය පැය 1 යි, ලකුණු 100) 
 

සේශීය හා විසේශීය වශසයන් වැදෙත් වන කාලීන සිේීන් පිළිබඳ දැනුම මැන බැලීම සඳහා වන ප්රශ්න                       
පත්රයකි. 

 

    6.3     අභිසයෝගයතාව  -     (කාලය පැය 1 යි, ලකුණු 100) 
 

 අසප්ක්ෂකයාසේ තර්කානුකූල ශක්තිය, විශ්සේෂණය හා සාංස්සේෂණ හැකියාව මැසනන පරිදි සකස් වන 
ප්රශ්න පත්රයකි. 

  

  

    



 

07.        සස්වා සකාන්සේසි 
 

සමම තනතුරු ස්ිරය. විශ්රාම වැටුප් සහිතය. ඔබට හිමි විශ්රාම වැටුප් ක්රමය පිළිබඳ රජ්ය විසින් ඉදිරිසේදි 
ෙනු ලබන ප්රතිපත්තිමය තීරණයට ඔබ යටත් විය යුතුය.  

 
i) ශ්රී ලාංකා ප්රජ්ාතාන්ික සමාජ්වාදී ජ්නරජ්සේ හා බස්නාහිර පළාත් සභාසේ ආයතන සාංග්රහයටද, 

බස්නාහිර පළාත් සභා රාජ්ය සස්වසේ කාර්ය පටිපාටික රීති සාංග්රහයටද, රජ්සේ හා බස්නාහිර 
පළාත් සභාසේ මුදේ සරගුලාසි වලටද, රජ්සේ හා බස්නාහිර පළාත් සභාසේ සවනත් සරගුලාසි 
වලටද, චක්රසේඛ හා උපසදස් වලටද, ඒවාට අදාළ වරින් වර නිකුත් කරනු ලබන සාංසශෝධන 
වලටද ඔබ යටත් විය යුතු සේ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

08. විභාග ගාස්තු 
 

එක් තනතුරක් සඳහා අයදුම් කිරීමට අදාළ විභාෙ ොස්තුව රු.600/- කි. එම විභාෙ ොස්තුව, බස්නාහිර 
පළාත් සභා ආදායම් ශීර්ෂ 20-03-02-99 ට බැර වන සලස අයදුම්පත්ර භාරෙනු ලබන අවසාන දිනට සහෝ 
ඊට ප්රථම, බස්නාහිර පළාත තුල පිහිටා ඇති ඕනෑම  ප්රාසේශීය සේකම් කාර්යාලයකට මුදලින් සෙවා 
ඔබසේ නමින් ලබා ෙන්නා ලදුපත අයදුම්පත්රසේ නියමිත ස්ථානසේ  සනාෙැලසවන සස් අලවා තිබිය 
යුතුය. එහි ඡායා පිටපතක් ලඟ තබා ෙැනීම ප්රසයෝජ්නවත් වනු ඇත. සමම විභාෙය  සඳහා සෙවන ලද 
ොස්තුව කුමන කරුණක් නිසාවත් සම්ූර්ණසයන්ම සහෝ අර්ධ වශසයන් සහෝ ආපසු සෙවනු සනාලැසේ. 
තව ද විභාෙ ොස්තුව සඳහා මුේදර සහෝ මුදේ ඇණවුම් භාරෙනු සනාලැසේ 

 

 09. අයදුම් කිරීසම් ක්රමය: 
 

(අ)   අයදුම්පත්රය සමම නිසේදනයට යා සකාට ඇති ආදර්ශ ආකෘතියට අනුකූලව කඩදාසිසේ සදපසම 
භාවිතා කරමින් ඒ 4 ප්රමාණසේ කඩදාසිවල පිළිසයළ කර අසප්ක්ෂකයා තම අත් අකුරින්ම පැහැදිලිව 
පිරිවිය යුතුය. අාංක 01 සිට 03 සතක් සේදයන් පළමු පිටුවටද, අාංක 04 සිට ඉදිරියට වන සේදයන් අසනක් 
පිටුවලටද, ඇතුළත් වන සස් අයදුම්පත්ර පිළිසයල කර ෙත යුතුය. නියමිත  ආදර්ශ ආකෘතියට අනුකූල 
සනාවන, නියමිත දිනට සපර විභාෙ ොස්තු සෙවා සනාමැති හා නිවැරදිව සම්ූර්ණ කර සනාමැති 
අසම්ූර්ණ තත්වසේ පවතින අයදුම්පත්ර කිසිදු දැනුම්දීමකින් සතාරව ප්රතික්සෂ්ප කරනු ලැසේ. නිසි පරිදි 
අයදුම්පත්ර සම්ූර්ණ සනාකිරීසමන් සිදුවන පාඩුව අයදුම්කරුවන් විසින් දරාෙත යුතුය. අයදුම්පත්රසේ ඡායා 
පිටපතක් ළඟ තබා ෙැනීම ප්රසයෝජ්නවත්  වනු ඇත. 

 
(ආ)  අයදුම්පත්ර පිළිසයල කර ෙන්නා විට එහි ශීර්ෂසේ සඳහන් විභාෙසේ නම සිාංහල අයදුම්පත්රවල 
සිාංහලට අමතරව ඉාංග්රීසිසයන් ද, සදමළ අයදුම්පත්රවල සදමළට අමතරව ඉාංග්රීසිසයන් ද, සඳහන් කළ යුතුය.                        

 

(ඇ)   සම්ූර්ණ කරන ලද අයදුම්පත්රය 2020.10.19 වැනි දින සහෝ ඊට සපර ලැසබන සස් “සේකම්, 
බස්නාහිර පළාත් රාජ්ය සස්වා සකාමිෂන් සභාව, අාංක 628, 10 වන මහල, ජ්න ජ්ය සිටි සොඩනැගිේල, 
නාවල පාර, රාජ්ගිරිය” සවත ලියාපදිාංචි තැපෑසලන් එවිය යුතුය. අදාළ තනතුරු නාමය අයදුම්පත්ර බහා  
එවන ලියුම් කවරසේ වම් පස ඉහළ සකළවසර් පැහැදිලි සලස සඳහන් කළ යුතුය. අයදුම්පත් ලද බව 
දන්වනු සනාලබන අතර නියමිත දිනට පසුව ලැසබන කිසිදු අයදුම්පත් හා අවශය සුදුසුකම් සපුරා සනාමැති 
සහෝ අසම්ූර්ණ අයදුම්පත් දැනුම්දීමකින් සතාරව ප්රතික්සෂ්ප කරනු ලැසේ.      

(ඈ)   අයදුම්කරුවන් සවත ප්රසේශපත්ර නිකුත් කළ වහාම ඒ බව සඳහන් කරමින් නිසේදනයක් බස්නාහිර 
පළාත් රාජ්ය සස්වා සකාමිෂන් සභාසේ නිල සවේ අඩවිය වන www.psc.wp.gov.lk සවේ අඩවිසේ පළ 
කරනු ඇත. නිසේදනය පළවී දින 07 ක් සහෝ ෙතවු පසුවත් ප්රසේශපත්රය සනාලැබුණි නම් දැන්වීසම් සඳහන් 
ආකාරයට ඒ බව බස්නාහිර පළාත් රාජ්ය සස්වා සකාමිෂන් සභා කාර්යාලය සවත දන්වා සිටිය යුතුය. ඔබ 
සවත තබා ෙත් අයදුම්පත්රසේ සහ මුදේ සෙවූ කුවිතාන්සිසේ ඡායා පිටපතක් ද, අයදුම්පත්රය ලියාපදිාංචි කළ 
කුවිතාන්සිය ද, අතැතිව ඔබසේ සම්ූර්ණ නම, ලිපිනය, ජ්ාතික හැඳුනුම්පත් අාංකය හා විභාෙසේ නම 
නිවැරදිව සඳහන් කරමින් බස්නාහිර පළාත් රාජ්ය සස්වා සකාමිෂන් සභා කාර්යාලසයන් විමසිය යුතුය. 

(ඉ)   අයදුම්පත්රසේ හා විභාෙ ප්රසේශ පත්රසේ අත්සන් සහතික කිරීමට බලයලත් අසයකු විසින්, 
අයදුම්කරුසේ අත්සන සහතික කළ යුතු ය. අයදුම්කරුවන් අත්සන සාමදාන විනිශ්චකාරවරසයකු, 
දිවුරුම්5සකාමසාරිස්වරසයකු, නීතීඥවරසයකු, ප්රසිේධ සනාතාරිස්වරසයකු, රජ්සේ විදයාලයක 
විදුහේපතිවරසයකු, (රු.498,960/-ක් සහෝ ඊට වැඩි වාර්ික වැටුපක් ලබන රාජ්ය සහෝ පළාත් රාජ්ය සහෝ 
ස්ීර මාණ්ඩලික සශ්ර්ණිසේ නිළධාරිසයකු)සබෞේධ විහාරයක විහාරාධිපති සහෝ නායක ස්වාමින් වහන්සස් 
සකසනකු, අනය ආෙමික ූජ්ය ස්ථානයක් භාර සහෝ ූජ්ය පක්ෂසේ සැලකිය යුතු තත්ත්වයක් දරන ූජ්ක 
සකසනකු, ිවිධ හමුදාසේ අධිකාරි බලයලත් නිලධාරිවරසයකු, සපාලිස් සස්වසේ ෙැසට් කළ තනතුරක් 
දරන නිලධාරිසයකු, සහෝ යන සමාවුන්සෙන් කවසරකු සහෝ ලවා සහතික කරවා ෙත යුතු ය. 

 

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


 

10. විභාගයට ඇතුල්වවීම: 

 

  (අ) නිවැරදිව අයදුම්පත් සයාමු කර ඇති සියලුම අයදුම්කරුවන් සවත බස්නාහිර පළාත් රාජ්ය
 සස්වාටසකාමිෂන් සභාව විසින් ප්රසේශ පත්ර නිකුත් කරනු ඇත. විභාෙයට සපනී සිටින අසප්ක්ෂකසයකු 
තමාට නියමිත  විභාෙ මධයසථ්ානසේ දී විභාෙයට සපනී සිටිය යුතු අතර, එසස් සපනී සිටින පළමු  
දිනසේදීම තම  අත්සන සහතික කරවා ෙත් ප්රසේශ පත්රය ශාලාධිපති සවත ඉදිරිපත් කළ යුතුය. තම 
ප්රසේශ පත්රය ඉදිරිපත් සනාකරන අසප්ක්ෂකසයකුට විභාෙයට සපනී සිටීමට අවසර සදනු සනාලැසේ. 

  (ආ)   විභාෙය පැවැත්වීම සම්බන්ධසයන් බස්නාහිර පළාත් රාජ්ය සස්වා සකාමිෂන් සභාව විසින් නියම 
කරන ලද නිතීරීතිවලට විභාෙ අසප්ක්ෂකයින් යටත් සේ. එම නීති රීති උේලාංඝනය කළසහාත් බස්නාහිර 
පළාත් රාජ්ය සස්වා සකාමිෂන් සභාව විසින් පනවනු ලබන ඕනෑම දඬුවමකට යටත්වීමට ඔවුනට සිදුවනු ඇත.  

11.   අසප්ක්ෂකයාසේ අනනයතාවය:  

තමා සපනී සිටින සෑම විෂයයක් සම්බන්ධසයන්ම විභාෙ ශාලාධිපති සෑහිමකට පත්වන අයුරින් 
අසප්ක්ෂකයන් විභාෙ ශාලාසේ දී තම අනනයතාව ඔප්පු කර සිටිය යුතුය. අසප්ක්ෂකයන්සේ අනනයතාව සනාථ 
කිරීම සදහා පහත සදහන් ලියවිලි වලින් එකක් විභාෙ ශාලාධිපති සවත ඉදිරිපත් කළ යුතුය.  

i) පුේෙලයින් ලියාපදිාංචි කිරීසම් සදපාර්තසම්න්තුව මඟින් නිකුත් කරන ලද වලාංගු ජ්ාතික හැඳුනුම්පත 
ii) ආෙමන විෙමන සදපාර්තසම්න්තුව විසින් නිකුත් කරන ලද වලාංගු විසේශ ෙමන් බලපත්රය 

 

12. සාවදය සතාරතුරු ඉදිරිපත් කිරිම:   
 

           අසප්ක්ෂකසයකුට සුදුසුකම් සනාමැති බව අනාවරණය වුවසහාත් විභාෙයට සපර සහෝ විභාෙය පවත්වන 
අතරතුරදී සහෝ විභාෙසයන් පසුව සහෝ ඕනෑම අවසථ්ාවක දී, ඔහුසේ/ඇයසේ අසප්ක්ෂකත්වය අවලාංගු කිරීමට 
ඉඩ ඇත.අයදුම්කරු විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද සතාරතුරක් ඔහු/ඇය එය සාවදය බව දැන දැනම ඉදිරිපත් කර ඇති 
බව සහළිවුවසහාත්, එසස් නැතිනම් යම් වැදෙත් කරුණක් ඔහු/ඇය විසින් උවමනාසවන්ම යටපත් කර ඇති නම්, 
ඔහු/ඇය රජ්සේ සස්වසයන් පහ කිරීමට ඉඩ ඇත. සම් සම්බන්ධව බස්නාහිර පළාත් රාජ්ය සස්වා කාර්ය පරිපාටික 
රීති සාංග්රහසේ 47 වෙන්තිය ප්රකාරව කටයුතු කරනු ලැසේ. 
 

   13. විභාග ක්රමය: 
 

i) අසප්ක්ෂකසයකු විභාෙසේ දී සපනී සිටින සියලුම ප්රශ්න පත්රවලට එකම භාෂාවකින් පිළිතුරු ලිවිය යුතු ය. 
ii) සමම විභාෙ දන්වනු ලබන ඉදිරි දිනයකදී පවත්වනු ලැසේ. 

 

14.  බඳවා ගැනීසම් ක්රමය 
 

  ලිඛිත විභාෙය සමත් අයදුම්කරුවන්සෙන් මුළු ලකුණු වල කුසලතාවසේ අනුපිළිසවල අනුව සාමානය 
සම්මුඛ පරීක්ෂණ සඳහා කැඳවනු ලැසේ. සම්මුඛ පරීක්ෂණසේ දී ලකුණු ලබා දීමක් සිදු සනාකරන අතර 
තනතුරට බඳවා ෙැනීමට අදාළ මුලික සුදුසුකම් හා ශාරීරික සයෝෙයතාවය සනාථ කර ෙැනීමට පමණක් සමය 
පවත්වනු ලැසේ. 
 

15.   සමම විභාෙ වලින් සුදුසුකම්ලත් අසප්ක්ෂකයින්සේ නම් ඇතුළත් ප්රතිඵල සේඛනය බස්නාහිර පළාත් රාජ්ය 
සස්වා සකාමිෂන් සභාව විසින් www.psc.wp.gov.lk නිල සවේ අඩවිසේ පළ කරනු ඇත. 
 

16.  සමම අයදුම්පත් කැදවීසම් නිසේදනසයන් අනාවරණය වන / සනාවන ඕනෑම කරුණක් පිළිබඳව අවසන් 
තීරණය බස්නාහිර පළාත් රාජ්ය සස්වා සකාමිෂන් සභාව සතුසේ.                          

17.  නිසේදනසේ සඳහන් සුදුසුකම් සපුරා ඇති බව දක්වමින්, සමම නිසේදනයට අනුකූලව සකසා ඇති හා 
නියමිත විභාෙ ොස්තු සෙවා නියමිත දිනට සහෝ එදිනට සපර සහෝ අයදුම්පත් ඉදිරිපත් කර ඇති, සියලුම 
අයදුම්කරුවන්ට නියමිත සුදුසුකම් සපුරා ඇතැයි යන ූර්ව නිෙමනය මත තරඟ විභාෙයට සපනී සිටීමට 
බස්නාහිර පළාත් රාජ්ය සස්වා සකාමිෂන් සභාව විසින් ඉඩසදනු ලැසේ. සෑම ආකාරයකින්ම සම්ූර්ණ වී නැති 
අයදුම්පත්ර කිසිදු දැනුම් දීමකින් සතාරව ප්රතික්සෂ්ප කරනු ඇත. තැපැේ කිරීසම් දි අයදුම්පතක් නැතිවීම සහෝ 
ප්රමාද වීම ෙැන සකසරන කිසිම පැමිණිේලක් සලකා බලනු සනාලැසේ. අසප්ක්ෂකසයකුට විභාෙ ප්රසේශ පත්රයක් 
නිකුත් කිරීම ඔහු සහෝ ඇය සමම තනතුර සදහා  සුදුසුකම් සූරා ඇති බවට පිළිෙැනීමක් සලස සලකනු 
සනාලැසේ. අයදුම්කරුවන් සම්මුඛ පරික්ෂණයට කැඳවා නිසේදනයට අනුව අදාළ සුදුසුකම් තිසේදැයි පරික්ෂා 
කරන අවස්ථාසේදී අවශය සුදුසුකම් සනාමැති  බව අනාවරණය වුවසහාත් ඔහුසේ/ඇයසේ අසප්ක්ෂකත්වය 
අවලාංගු සකසරනු ඇත. 
 

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


 

18. සමම දැන්වීම හා ආදර්ශ අයදුම් පත්රය බස්නාහිර පළාත් රාජ්ය සස්වා සකාමිෂන් සභාසේ  
www.psc.wp.gov.lk නිල සවේ අඩවිසේද පළ කර ඇත. 

19.   සමම ෙැසට් නිසේදනය සිාංහල, සදමළ සහ ඉාංග්රීසි අනුවාද අතර යම් අනනුකූලතාවයක් ඇතිවුවසහාත් එවිට 
සිාංහල භාෂා පාඨය බල පැවැත්සේ.  

 

 

 
තිලක් සසනරත් 
සේකම් 
පළාත් රාජ්ය සස්වා සකාමිෂන් සභාව 
බස්නාහිර පළාත 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

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


 

ආදර්ශ අයදුම්පත්රය 

බස්නාහිර පළාත් රාජ්ය සස්වසේ සංවර්ධන නිළධාරී (නීති) III සර්ණිසේ තනතුරට බඳවා ගැනීම 

සදහා අයදුම්පත් කැදවීම -2020 (විවෘත) 

     

            විභාෙ අාංකය   

                                            (කාර්යාලීය ප්රසයෝජ්න සඳහා) 

විභාෙයට සපනී සිටින භාෂා මාධයය(අදාළ අක්ෂරය සකාටුව තුළ ලියන්න) 

 

සිාංහල  -     S                           
 සදමළ  -     T             
 ඉාංග්රීසි   -     E 
 
  01        1.1   සම්ූර්ණ නම(ඉාංග්රීසි කැපිටේ අකුරින්)  -.................................................................................   
                          (උදා : HERATH MUDIYANSELAGE SAMAN KUMARA GUNAWARDHANA) 
 
 1.2 මුලකුරු සමඟ අෙට සයසදන නම (ඉාංග්රීසි කැපිටේ අකුරින්): 
  .............................................................................................................................................. 
  (උදා:  H.M.S.K. GUNAWARDHANA)  
 
 1.3 සම්ූර්ණ නම(සිාංහසලන්/සදමසළන්)-.....................................................................................   
 
 1.4 ජ්ාතික හැදුනුම්පත් අාංකය  

   
                                   

02        2.1 ස්ීර ලිපිනය(ඉාංග්රීසි කැපිටේ අකුරින්):.................................................................................... 

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

2.2 ස්ීර ලිපිනය(සිාංහසලන්/සදමසළන්):....................................................................................... 

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

2.3 විභාෙ ප්රසේශ පත්රය එවිය යුතු ලිපිනය: 

i. සිාංහසලන්/සදමසළන්- ................................................................................................ 

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

ii. ඉාංග්රීසි කැපිටේ අකුරින්- ............................................................................................. 

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

2.4        දුරකථන අාංකය : 
   

 

     ස්ථාවර                            
        

                    ජ්ාංෙම 

 
❖ විභාෙය සම්බන්ධ සියළු සතාරතුරු ඉහත සඳහන් කරනු ලබන ජ්ාංෙම දුරකථන අාංකයට SMS 

ක්රමය මඟින් යවනු ලබන බැවින් වලාංගු දුරකථන අාංකයක් සඳහන් කරන්න. 
 
 

03       3.1 ස්ි/පුරුෂ භාවය -(අදාළ සකාටුව තුළ “ √” ලකුණ සයාදන්න)  
 

 ස්ී               පුරුෂ  
 
             

3.2 ප්රාසේශීය සේකම් සකාට්ඨාශය-............................................................................................... 

3.3 බස්නාහිර පළාසත් ස්ීරව පදිාංචිව සිටින කාල සීමාව-............................................................... 

 
 

            

          

          



 
04        4.1  විවාහක/අවිවාහක බව- (අදාළ සකාටුව තුළ “ √” ලකුණ සයාදන්න)   
 
                     විවාහක  අවිවාහක   

 
 

4.2  උපන් දිනය 
 

 

            4.3  අයදුම්පත් භාර ෙන්නා අවසාන දිනට වයස අවුරුදු: 

 

05 අධයාපන හා සවනත් සුදුසුකම් පිළිබඳව : 

i. ලබා ඇති උපාධිය :  ............................................................................................................... 

ii. උපාධිසේදී හදාරණ ලද විෂයයන් :  ......................................................................................... 

iii. විශ්ව විදයාලසේ නම :  ........................................................................................................... 

iv. උපාධි සහතිකය වලාංගු දිනය :  ...............................................................................................
  

06        ලදුපත් ලබා ෙත් ප්රාසේශීය සේකම් කාර්යාලය - .................................................................................. 

            විභාෙ ොස්තු සෙවු ලදුපත් අාංකය -  ..................................................................................................... 

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

   

 

 
 

 

07 අයදුම්කරුසේ සහතිකය: 
     

 ………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………… වන මා විසින් සමම අයදුම්පසත් 
සඳහන් කර ඇති සතාරතුරු මාසේ දැනීසම් හා විශ්වාසසේ හැටියට සතය හා නිවැරදි බව සහතික කරමි. 
මා විසින් සපයා ඇති සතාරතුරු සාවදය යැයි සසායාෙනු ලැබුවසහාත් 
…………………………………………………… තනතුරට පත් කිරීම සඳහා වු මාසේ හිමිකම 
සනාසලකා හරිනු ලැබීමට හැකි බව මම සහාඳාකාරවම දනිමි.       

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

                                                                                                                          අයදුම්කරුසේ අත්සන 
 

08 අයදුම්කරුසේ අත්සන සහතික කිරීම: 
 

                    සමම අයදුම්පත ඉදිරිපත් කරනු  ලබන..................................................................... මයා/ මිය/ 

සමනවිය මා සපෞේෙලිකව දන්නා හදුනන බවත්, ඔහු ඇය නියමිත විභාෙ ොස්තුව සෙවා ඇති බවත්, එම 

ලදුපත අයදුම්පසතහි අලවා ඇති බවත් , ඔහු/ඇය ...................................වැනි දින මා ඉදිරිපිට දී ඔහු/ඇය 

සේ අත්සන තැබු බවත්, සහතික කරමි. 

 
 

................................................. 
අත්සන සහතික කරන්නාසේ 

අත්සන හා නිල මුද්රාව 
දිනය-................................. 

සහතික කරන්නාසේ  සම්ූර්ණ නම -................................................. 

තනතුර    -............................................. 

ලිපිනය    -............................................. 

 

වර්ෂය:                   මාසය:            දිනය:      

  මාස:   දින:   

ලදුපත  සමම  සකාටුව  තුල  සනාෙැලසවන  සස ් අලවන්න 


