
1 
 

මධ�ම පළා� සභාෙ� ඩා ෙදපා�තෙ���ෙ� කළමනාකරණ සහකාර තා�ෂණ ඛ�ඩ - 3 ෙස වා 
ගණෙය$ ඩා %ලධා' තන�ර සඳහා  බඳවා ගැ+ම - 2017 

 
මධ�ම පළා� ඩා ෙදපා�තෙ���ෙ� ඩා %ලධා' III ෙ0 1ෙ2 තන�ෙර$ 3ර4පා5 ස�6�ණ 

78ම සඳහා  මධ�ම පළාත �ළ ප9ං; <=<ක�ල�  ස්? / 3Aෂ ෙදපා�ශවෙය�ම අයැ=�ප� කැඳවD 
ලැෙE. 

 
1. ෙපG= <=<ක�: 

1.1. අයැ=�කA I ලාං7ක Jය K�ය. 
1.2. අයැ=�ප� භාරග�නා අවසාන 9නට (2017.05.30) 6�වාස�නෙය� P වසර 03 ක කාලය �ළ 

මධ�ම පළාත �ළ ස්Qර ප9ං;කAෙවR Jය K�ය.  
1.3. අයැ=�කA JSෂ්ට ච'තය7� හා මනා ශ8ර ෙසUඛ�7� K�ත Jය K�ය. 
1.4. ය� ආගමක ෙහX ආගYක %කායක පැJ9වරය� දරණ තැනැ�ෙත� ෙනGJය K�ය. 
1.5. දැනටම� රාජ�/පළා� රාජ� ෙස වෙ2 ෙස වය ස්Qර කර ඇ\ අය අයැ=�ප� භාර ග�නා 

අවසාන 9නට ස�]දායක ෙස වාවා� ඇ\ බවට ආයතන ^ධා%යාෙ_ සහ\කය7� සනාථ 
කළ K�ය. 

1.6. අයැ=�ප� භාරග�නා අවස� 9නට (2017.05.30) වයස අbA= 18 ට  ෙනGඅ5  සහ අbA=  
35 ට ෙනGවැd Jය K�ය.  
 

2. අධ�ාපන <=<ක�: 
eංහල/ෙදමළ/ඉංge භාෂාව, ග1තය සහ තව� Jෂය� ෙදකකට ස�මාන සාමා�ථය� ස$තව 
එකවර Jෂය� 06 7� අධ�යන ෙපG= සහ\කපj  (සාමාන� ෙපළ) Jභාගය සම�ව \kම. 
 

3. වෘ�mය <=<ක�: 
3.1. ජා\ක ඩා Jද�ායතනය මn� පව�වD ලබන වසරකට ෙනGඅ5 ඩා d4ෙලXමා 

පාඨමාලාව� හදාරා සම�ව \kම. 
 

සමග 
 

3.2. I ලංකාව %ෙයXජනය කරY� pqග� ජාත��තර තරඟාවsයකt (ආeයාD ඩා 
තරඟ,ආeයාD uරතා තරඟ, ෙපG= රාජ� ම�ඩvය තරඟ, ෙලXක uරතා තරඟ ෙහX ඔs�p�) 
1, 2, 3 ස්ථානවs� එක� 9නා \kම.  

ෙහX 
 

3.3. ඩා අමාත�ාංශය Je� පව�වD ලබන ජා\ක මහා ඩා උෙළෙy ය� ඉස�ව7� ජා\ක 
මzටY� 1, 2, 3 ස්ථාන ලබා \kම. 

ෙහX 
 

3.4. ජා\ක මහා ඩා උෙළලට අදාළව 3 වන අ9යර වශෙය� පැවැ�ෙව� අ�ත� 9ස්{� පළා� 
තරඟය�$t ෙ�වල තරඟවලt 1, 2, 3 ස්ථාන ලබා \kම. 

 
ෙහX 

 
3.5. ජා\ක මහා ඩා උෙළලට අදාළව 3 වන අ9යර වශෙය� පැවැ�ෙවන අ�ත� 9ස්{� පළා� 

තරඟය�$t ක�ඩාය� තරඟවල uරතාවය ලබා \kම. 
 

ෙහX 
 

3.6. ජා\ක මහා ඩා උෙළලට අදාළව 2 වන අ9යර වශෙය� පැවැ�ෙවන    9ස්{� අ�ත� 
^ාෙ|}ය ෙyක� ෙකGzඨාශ තරඟය�$t ෙ�වල තරඟවලt 1,2,3 ස්ථාන ලබා \kම. 

 
ෙහX 

 
3.7. ජා\ක මහා ඩා උෙළලට අදාළව 2 වන අ9යර වශෙය� පැවැ�ෙවන 9ස්{� අ�ත� ^ාෙ|}ය 

ෙyක� ෙකGzඨාශ තරඟය�$t ක�ඩාය� තරඟවල uරතාවය ලබා \kම. 
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ෙහX 

 
3.8. ජා\ක ඩා සංග� මn� පව�වD ලබන වා�~ක ජා\ක Jවෘත uරතා තරඟයක 1, 2, 3 ස්ථාන 

ලබා \kම. 
 

4. කා�ක <=<ක�: සෑම අෙ4�ෂකෙයRම I ලංකාෙ� ඕනෑම ^ෙ|ශයක ෙස වය 78මට�, 
තන�ෙ� රාජකා' ඉ] 78මට� ^මාණව� ශා8'ක හා මානeක ෙයXග�තාවෙය� K�ත Jය K�ය. 
ශා8'ක ෙයXග�තාවය p'��ම සඳහා (පළා� ඩා ෙදපා�තෙ���ව, ජා\ක ඩා Jද�ායතනය, 
ඩා ෛවද� ඒකකය) Je� පව�වD ලබන ශා8'ක ෙයXග�තාව p'��ෙ� ප8�ෂණෙ2t 
^ \�යා  ෙ�ගය, නම�තාවය, උදරෙ2 ^\�යා ෙ�ගය, නම�තාවය, උදරෙ2 ශ�\ය, ෙදඅ�වල 
ශ�\ය, උලැnතාවය, $� =ර පැ+ම, ෙ�ගය හා දරා ගැ+ෙ� හැ7යාව යන ශා8'ක ෙයXග�තාවය� 
ප8�ෂාවට ල� ෙකෙ�. (කා�ක හා මානeක ආබාධ ත�වෙය� ෙනGJය K�ය) 
  

 
eය� අධ�ාපන හා වෘ�mය <=<ක� 2017.05.30  9නට ස�3�ණ කර \�ය K�ය. 

 
 
 
5. වැ]4  

5.1. වැ]4 ෙග�ම හා අෙනR� කA� රාජ� ප'පාලන ච� ෙyඛ 03/2016 $ J�Jධාන ප'9 e= 
කරD ලැෙE. 

5.2. වැ]4 ප'මාණය: 
A.29,840 - 10 x 300 - 11 x 350 - 10 x 560 -10 x 660  A. 48,890/-  
( MT 1 – 2016 වැ]4 ෙ�තය අDව  
 

6. බඳවා ගැ+ෙ� ෙකG�ෙ|e : 

  
මධ�ම පළා� රාජ� ෙස වා ෙකGYෂ� සභාව Je� අDමත කර ඇ\ ඩා %ලධා' තන�ෙ� 
බඳවා ගැ%ෙ� ප'පා�ය අDව බඳවා ගැ+ෙ� ෙකG�ෙ|e mරණය ෙ�.  

 
7.  බඳවා ගැ+ෙ� �මය : 

7.1. �sක <=<ක� ස3රා ඇ\ eය�ම අයැ=�කAව� Jවෘත s�ත Jභාගයකට ෙප+ e�ය K�ය. 
s�ත Jභාගයට ෙප+ eට සම� වන eය�ම අයැ=�කAව� J�ම� ස��ඛ ප8�ෂණයකට 
සහභාn Jය K�ය. s�ත Jභාගෙ2t හා J�Y� ස��ඛ ප8�ෂණෙ2t ලබා ග�නා සමසථ් 
ලR� ^මාණය සැල7yලට ග%Y� ලR� ලබා ග�නා අDpqෙවල අDව ^�ඛතා 
ෙyඛනය� සකස් ෙකෙ�. ඒ අDව ඉහළ ලR� ^�ඛතාවය අDව pරJය K� ඇබෑ�� 
^මාණයට සමාන අයැ=�කAව� ^මාණයකෙ_ කා�ක <=<ක� ප8�ෂා 78ම සඳහා 
^ාෙයXnක ප8�ෂණයකට ෙයG� ෙකෙ�. ^ාෙයXnක ප8�ෂණෙය� සම� Pව� පමණ� 
තන�A සඳහා බඳවා ගැ+ම e= ෙකෙ�. ^ාෙයXnක ප8�ෂණෙය� අසම� වන අයැ=�කAව� 
ෙවDවට ^�ඛතා ෙyඛනෙ2 ඊළඟට ඉහළම ලR� ලබාග� අයැ=�කAව� ^ාෙයXnක 
ප8�ෂණයට ෙයG� කරD ලබන අතර එ�� සම� වන අයැ=�කAව� පව\න 3ර4පා5 සඳහා 
බඳවා ගැෙ�. 
 

7.2. බඳවා ගැ+ෙ�t ^�ඛතාවය ද�වD ලබන ඩා �ෙෂ j :  
 
1. P�  9.  �� ^යාමය  17. කාය ව�ධන 
2. බැdY�ට� 10.��නාස්��  18. k� කබd 
3. ත�ෙකG�ෙඩX 11. පාපැ9  19. Hand Ball 
4. ෙබG�eං  12. රග�  20. ෙවරළ ෙවGsෙබXy (Beach Volleyball) 
5. කැර�  13. බර ඉevම 
6. කරාෙ�ෙදX 14. මyලව ෙපGර 
7. ෙචස්  15. මලල ඩා 
8.   පැeප�=  16. කඹ ඇtම 
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8. ෙස වා ෙකG�ෙ|e:  

 
8.1. ෙමම තන�ර සQ්රය,  J0ාම වැ]4 ස$තය.   

 
8.2. අදාළ ප��ම රාජ� භාෂා ^\ප�\ය �යා�මක �ම ස�බ�ධෙය� %R�කර ඇ\ රාජ� 

ප'පාලන ච�ෙyබ 01/2014 හා ඊට අදාළ අෙනR� ච�ෙyඛවල සඳහ� J�Jධානවලට 
යට�ෙ�. 
   

8.3. ෙමම තන�රට ප� 7'ෙම� අන�Aව මධ�ම පළාත �ළ වසර 05 ක  අවම වශෙය� ෙස වා 
කාලය� අ%වා�යෙය� ෙස වය කළ K� අතර එම කාලය �ළt  මධ�ම පළාෙත� pටතට 
ස්ථාන මාA ලබා ගැ+මට  ෙහX ෙවන� තන�රකට �දාහැ'මට කරD ලබන 7e= ඉyvම� 
සලකා බලD ෙනGලැෙE.  

 
9. අයැ=� 78ෙ� �මය : 
 

9.1. Jභාග ගාස්�ව A.600/-7. ෙමම Jභාග ගාස්�ව මධ�ම පළාෙ� ^ධාන ෙyක�ෙ_  ආදාය� 
S�ෂ  20-03-02-13 ට බැරවන ප'9 මධ�ම පළාත �ළ ඕනෑම ^ාෙ|}ය ෙyක� කා�යාලයකට 
ෙගවා ඒ සඳහා ලබාග�  ල=පත� අයැ=�පjෙ2  %යYත ස්ථානෙ2 ෙනGගැලෙවන ෙස  ඇලJය 
K�ය. එ§  ල=පත ෙනGමැ\ව එවන අය=�ප� ^\ෙ¨ ප කරන අතර ෙගවන ලද Jභාග ගාස�්  
7eම ෙහ �ව� මත  ෙහX ආප< ෙගවD ෙනGලබන බව ද සැල7ය K�ය. 

 
9.2. අයැ=�පjය ෙමම %ෙ�දනයට  අ�ණා ඇ\ ආද�ශ ආකෘ\යට අDව %වැර9ව ස�3�ණ ෙකGට 

2017.05.30  9නට ෙහX ඊට ෙපර ලැෙබන ෙස  ‘ෙ�ක�, මධ
ම පළා� රාජ
 ෙස�වා ෙක��ෂ� 
සභාව, අංක 244, ක�ගස්ෙත�ට පාර, මහ#වර ’ යන spනයට sයාප9ං; තැපෑෙල� එJය 
K�ය. අයැ=�ප� ලද බව ද�වD ෙනGලැෙE. අයැ=�පත බහාලන කවරෙ2 ව�පස ඉහළ 
ෙකලවෙ� “ මධ�ම පළා� රාජ� ෙස වෙ2  ඩා %ලධා' III ෙ0 1යට %ලධා8� බඳවා ගැ+ම - 
2017”  යDෙව� සහ ප9ං; 9ස්{�කය සඳහ� කළ K�ය. %යYත 9නට ප<ව ලැෙබන 
අයැ=�ප� හා අස�3�ණ අයැ=�ප� දැD� tම7� ෙතGරව ^\ෙ¨ ප කරD ලැෙE. තැපෑෙyt 
අස්ථානගත වන අයැ=�ප� ස�බ�ධෙය� ෙමම ෙකGYෂ� සභාව වග 7යD ෙනGලැෙE. 
 

10. Jභාග මාධ�ය : 
Jභාගය eංහල, ෙදමළ හා ඉං®e මාධ�ෙය� පව�වD ලැෙE. අයැ=�පjෙ2  තම� Jභාගයට 
ෙප+ e�න භාෂා මාධ�යට %යYත අ¨රය පැහැ9sව සඳහ� කළ K� අතර එය ප<ව ෙවනස් 
78මට ඉඩෙදD ෙනGලැෙE. 

 
11.  Jභාග මධ�සථ්ානය : 

Jභාග  මධ�සථ්ානය  pqබඳව  මධ�ම  පළා�  රාජ� ෙස වා  ෙකGYෂ�  සභාව  Je�  
අයැ=�කAව�ට Jභාග ^ෙ�ශ පjය මn� දැD� ෙදD ලැෙE. 
 

12.  Jභාග Jෂය %�ෙ|ශය : 
 
1. අ&ෙය(ග
තාවය : 

  
කාලය පැය 01 �. (ලR� 100) ෙමම ^ශ්න පjය අෙ4¨කයාෙ_ අදහස් ^කාශනය, 
අවෙබXධය, අ�ෂර Jන�ාසය, සරල ව�ාකරණ භාJතය pqබඳ දැDම, භාෂාව හා රචනය, ෙදන 
ලද spය� ෙක]�ප� 78ම, සපයා ඇ\ ද�ත අDව ^ස්ථාර, ව¯ සකස් 78ම, t ඇ\ පාඨ 
සාරාංශ 78ම, t ඇ\ වාක� §පයක අදහස ත% වාක�ය7� s�ම, ත�කන ශ�\ය, ගැට° 
%රාකරණය, mරණ ගැ+ෙ� හැ7යාව ඇ�� සාමාන� ±|�ය මැන බැෙලන අK'� සැකෙසන 
JෂයාDබ|ධ ^ශ්නවs� සම�Jතය. 

 
2. සාමාන
 දැ#ම :  

 
කාලය පැය 01 �. (ලR� 100) ෙමම ^ශ්න පj ය මn� I ලංකාෙ� ඓ\හාeක, ³ෙගXvය, 
සමාජ´ය හා ආ�Qක වශෙය� වැදග�වන ෙතGර�A හා ෙ|}ය හා Jෙ|}ය ඩා �ෙෂ j වලට 
අදාළ කාvන ෙතGර�A pqබඳ අයැ=�කAව�ෙ_ සාමාන� දැDම මැන බැෙy. 
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13. අයැ=�ප� pර�ම සඳහා උපෙදස් : 

 
ආද�ශ අයැ=�ප� ආකෘ\යට ^කාර ඒ 4 ^මාණයක කඩදාeය ෙදපැ�තම භාJතා කරY� එ$ 
පළ� p]ෙව$ අංක 1-5 ද�වා කA� ද අෙන� p]වල ඉ\' ෙµදද ඇ�ළ�වන ෙස  සකස් කර 
ගත K�ය.  අයැ=�පjය ය�A sයනය කර ගැ+ෙම� ෙහX පැහැ9s අ� අR'� සකස් කර ගත 
K�ය. අයැ=�පjය pර�ෙ�t පහත දැ�ෙවන සංෙ�ත අංක %යYත ෙකG]වල පැහැ9sව 
සඳහ� කළ K�ය. 
 

13.1. අයැ=� කරන 9ස්{�කය ෙලස සඳහ� කල K�ෙ� අයැ=�කAෙ_ ස්Qර ප9ං;ය   
ඇ\ 9ස්{�කයට අදාළ සංෙ�ත අංකය�. 

 
   මහDවර - 01 
   මාතෙy - 02 
   Dවරඑqය - 03 
 

13.2. අයැ=� කරD ලබන ඩා �ෙෂ j (දැ��ෙම$ 7.2  $ සඳහ� ෙ�ත අංක භාJතා 
කර�න) 

 
13.3. අයැ=�පjෙ2 අෙ4�ෂකයාෙ_ අ�සන රජෙ2 J=හලක J=හyප\වරෙයR, සාමදාන 

J%ශ්චයකාරවරෙයR, 9bA� ෙකGමසා'ස්වරෙයR, +\ඥවරෙයR ෙහX ^e|ධ 
ෙනGතා'ස්වරෙයR ෙහX A 240360/- කට  වැd �sක වා�~ක වැ]ප� ලබන රජෙ2/පළා� 
රාජ� ෙස වෙ2 ස්Qර තන�ර� දරන මා�ඩsක ෙ0 1ෙ2 %ළධා'යR Je� සහ\ක කරD 
ලැබ \�ය K�ය. 

 
13.4. ය� අයැ=�කAෙවRට <=<ක� ෙනGමැ\ බව ප��� ලැkමට ෙපර ෙහX ප��� ලබා 

tෙම� ප< ෙහX ඕනෑම අවස්ථාවකt අනාවරණය bවෙහG� අෙ4�ෂක�වය ෙහX ප��ම  
අවලං¯ ෙකෙරD ඇත. එෙස ම දැන දැනම සාවද� ෙතGර�A ඉ9'ප� කර ඇ\ බව ෙහX %රවද� 
ෙතGර�A ඕනෑකY� යටප�කර ඇ\ බව ෙහX අනාවරණය bවෙහG� ෙස වෙය� පහ ෙකෙරD 
ඇත.  

 
13.5. රාජ� ෙස වෙ2 හා පළා� රාජ� ෙස වෙ2 %K� අයැ=�කAව� තම අය=�ප�  

ෙදපා�තෙ��� ^ධා%යා මn� ඉ9'ප� කල K�ය.  
 

14. ෙමම Jභාග පැවැ��ම pqබඳව ෙහX පැවැ��ෙම� ප<ව ෙතXරා ගැ+� 78ම / ෙනG78ම ෙහX 
3ර4පා5 සංබ�ාව pqබඳව අවසාන mරණය මධ�ම පළා� රාජ� ෙස වා ෙකGYෂ� සභාව ස�ය.  
එෙස ම ෙමම %ෙ�දනෙ2 J�Jධාන සලසා නැ\ 7eය� කAණ� ෙවෙතG� ඒ ගැන පැහැ9s 78ම 
/ mරණය 78ම, මධ�ම පළා� රාජ� ෙස වා ෙකGYෂ� සභාව ස� ෙ�. 

 
 
        

2017 අෙ  ̂y මස  06  ෙව% 9න,                ආ�.එ�.එ�. ර�නායක, 
මධ�ම පළා� රාජ� ෙස වා ෙකGYෂ� සභාව,   ෙyක�, 
අංක 244, ක]ගස්ෙතGට පාර,     රාජ� ෙස වා ෙකGYෂ� සභාව, 
මහDවර.       මධ�ම පළා� සභාව.  
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මධ�ම පළා� සභාෙ� ඩා ෙදපා�තෙ���ෙ� කළමනාකරණ සහකාර තා�ෂණ ඛ�ඩ - 3 ෙස වා 

ගණෙය$ ඩා %ලධා' තන�ර සඳහා  බඳවා ගැ+ම - 2017 
       
       Jභාග අංකය     
 
                            (කා�යාvය ^ෙයXජනය සඳහා) 
Jභාගයට ෙප+ e�න භාෂා මාධ�ය :-  ( eංහල - S,  ෙදමළ - T, ඉංge - E ) 
 (අදාළ සංෙ�තය ෙකG]ව �ළ sය�න)       
       අයැ=� කරD ලබන ඩා �ෙෂ j  
 
ප9ං; 9ස්{�කය:-                                  9ස්{�කයට අදාළ සංෙ�ත අංකය 
 
1.  

1.1.   �ලRA සමඟ නම: .................................................................................................... 
             Mr/Mrs/Miss (ඉංge කැpටy අRෙර�) 

1.2.  �ලRA සමඟ නම: .................................................................................................. 
            මයා/Yය/ෙමනJය (eංහෙල�/ෙදමෙළ�) 
1.3.  �ලRAවs� හැ¼�ෙවන න� (ඉංge කැpටy අRෙර�):-.......................................... 

................................................................................................................................... 
1.4.  �ලRAවs� හැ9�ෙවන න� (eංහෙල�/ෙදමෙළ�):- ............................................... 

 
2. ස්Qර spනය (eංහෙල�/ෙදමෙළ�):-......................................................................                       

  .................................................................................................................................  
2.1. ^ෙ�ශපj එJය K� spනය (eංහෙල�/ෙදමෙළ�):-.......................................................... 

.............................................................................................................................................. 
2.2. ^ෙ�ශපj එJය K� spනය (ඉංge කැpටy අRෙර�):-

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

.............................................................................................................................................. 
2.3. දැනට රාජ� ෙස වෙ2 %K� අෙයR න� කා�යාල´ය spනය:-

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

.............................................................................................................................................. 
2.4. =රකථන අංකය:-................................................................ 

 
3.  උප� 9නය:-............................................................................................. 

3.1. අයැ=�ප� කැඳJෙ� අවස� 9නට (2017.05.30 ) වයස:- අb............මාස........... 9න........ 
 
3.2. ජා\ක හැ=D�ප� අංකය:- 

              
4.  ස්?/3Aෂ භාවය:-............................................ 

 
5.  අය=�කA සQ්ර ප9ං; 9ස්{�කය :-.................................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

          

ඡ�ද $Y නාම ෙyඛණයට අDව ප9ං;ය 2014 2015 2016 

මැ\වරණ ෙකGzඨාශය    

ඡ�ද ^ෙ|ශය    

ඡ�ද ෙකGzඨාශය    

¾ාම %ලධා8 ෙකGzඨාශ අංකය    

ගෘහ අංකය    

නමට ඉ9'ෙය� ඇ\ pqෙවල අංකය    



6 
 
6.  අධ�ාපන <=<ක�:- 

6.1. අ.ෙපG.ස (සාමාන� ෙපළ) Jභාගය:- 
       

ව�ෂය:-...................................... Jභාග අංකය:-...............................  
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.  වෘ�mය <=<ක�:- 

7.1. ඩා d4ෙලXමාව 
  

ආයතනය හදාරා ඇ\ 
d4ෙලXමා 
පාඨමාලාව 

කාල �මාව සාමා�ථය සහ\කප� අංකය 
හා 9නය 

 
 

    

 
7.2.  ඩා Rසලතාවය� (දැ��ෙම$ 3.2 eට 3.8 ද�වා වන ඩා ජය¾ ණ) 

7.2.1. .................................................................................................................................. 
7.2.2. .................................................................................................................................. 
7.2.3. .................................................................................................................................. 
7.2.4. .................................................................................................................................. 
7.2.5. .................................................................................................................................. 
7.2.6. .................................................................................................................................. 
7.2.7. .................................................................................................................................. 
7.2.8. .................................................................................................................................. 
7.2.9. ................................................................................................................................... 
7.2.10. ................................................................................................................................... 

          
8.  ෙවන� <=<ක�:-................................................................................................................... 
 
9.  Jභාග ගාස්� ෙග�ම pqබඳ ෙතGර�A 

 
9.1. Jභාග ගාස්� ෙගP ^ාෙ|}ය ෙyක� කා�යාලෙ2 නම:-........................................................ 
9.2. 9නය   :-............................................................................  
9.3. RJතා�e අංකය :-.............................................................................. 

 
 
 

 
 

 
 
 

Jෂයය  සාමා�ථය 
  

  

  

  
  

  

  
  

  

  

( �දy ෙගවා ලබාග� ල=පත ෙමම mAව අසs� අලව�න ) 
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අයැ=�කAෙ_ ^කාශය 
 

 ෙමම අයැ=�පjෙ2 මා Je� සපයා ඇ\ ෙතGර�A සත� හා %වැර9 බව ^කාශ කර e�Y. ෙම$ 
සඳහ� කA� 7eව� අසත� ෙහX වැර9 බව අනාවරණය bවෙහG� මා ෙස වයට බඳවා ගැ+මට 
D<=ස්සR වන බව�, ප��ම� ලැkෙම� ප< ඒ බව අනාවරණය bවෙහG� ෙස වෙය� පහ78මට 
යට� වන බව� මා ද%Y. 
 
...................................              .............................................. 
9නය                    අය=�කAෙ_ අ�සන 
 
 

අය=�කAෙ_ අ�සන සහ\ක 78ම 
 
 ෙමම අය=�පත ඉ9'ප� කරන .......................................................................... 
මහතා/මහ�Yය/ෙමනJය මම ෙපU|ගsකව හ¿නන බව�, ඔÀ/ඇය අද 9න මා ඉ9'pටt ඔÀෙ_/ඇයෙ_ 
අ�සන තැÁ බව�, සහ\ක කරY. 
 
9නය:-................................      ....................................... 
         සහ\ක කර�නාෙ_ අ�සන 
 
සහ\ක කර�නාෙ_ ස�6�ණ නම:-........................................... 
තන�ර         :-........................................... 
spනය         :-..................................................................................................   
  
 
10. රාජ� ෙහX පළා� රාජ� ෙස වාව�$ දැනට ෙස වෙය$ %K� අය=�කAෙවR න� පහත සඳහ�   
 සහ\කය ෙදපා�තෙ��� ^ධා%යා Je� කළ K�ය. 
 
 ෙමම ඉy��කA වන......................................................... මහතා/මහ�Yය/ෙමනJය ෙමම 
ෙදපා�තෙ���ෙ�/ආයතනෙ2............................................................................................ වශෙය� 
ෙස වය කර�. ප<nය වසර 05 �ළ ඔÀ/ඇය ෙමGනම ආකාරයක ෙහX JනයාDÂල ද5වමකට (අවවාද 
78� හැර) භාජනය � ෙනGමැ\ බව සහ ඉහත තන�ර සඳහා ෙතXරාගD ලැ±වෙහG� ඒ සඳහා �දා 
හැ'ය හැ7 බව� සහ\ක කරY. 
      

.................................................................. 
ෙදපා�තෙ���/ආයතන ^ධා%යාෙ_ අ�සන  
(%ල �Ãාව ස$තව)   

 9නය:-  ...................................... 
 
 
 
 

 
 


