
 

 

 

 

මගේ අංකය:-  PPSC/ES/06/FI/06/9 

වබරගමුල පෂාත් රාජ්ය ගව ලා ගක ිෂ්  වාා  පෂාත් රාජ්ය ගව ලා ගක ිෂ්  වාා කා්යයාය 

චක්රගඛ  ිපි  අංක:-      13/2022      වබරගමුල පෂාත් වාා කා්යයා වංකී්යණය 

නලනගරය, රත්නපුර 

2022.06.22 

1. ප්රධාාන ගඛක්,, ව  ප  ව  

2. සියළුම අමාත්යාං ගඛක්,ලරු / නිගයෝජ්ය ප්රධාාන ගඛක්,ලරු , ව. ප. ව. 
3. ගෙපා්යත්ග්,් තු ප්රධාානි් , ව  ප  ව  

 

ශ්රී ලංා ත ලංකතෂණස ලංවවයලව  ලංI ලංවරයණියේව  ලංලධරතන් ස ලංවාශත ලංල  ලං ලං 

වකල  ලං තර්යෂණමකත ලං ඩඉම් ලංවිභතගය - ලං2020 ලං(2022) 

( ෂම ත රසය ලංපිළිබා ලංත්රෛමතක   ලංවශක   ලං්ෛ ලං්තමමතතල) 
  

අංක 1930/12 ශා 2015 09 01 දිනැති රජ්ගේ අති විග  ගැවට් නිගේෙනය මගි්  ප්රසි්ධධා කරන ෙ 2013 06 01 

දින සිට අනුමත්ල ඇති ශ්රී ංකා ත්ාෂණණ ගව ලා ලයලවථාාලට අනුකල යගාෝෂණත් පාමමාාල ශ්රී ජ්යල්යධානපුර විථල 

විෙයාගේ කෂමනාකරණ අධායයන ශා ලාිජජ් විෙයා ඨයමය මගි්  2022 වැප්ත්ැ්,බ්ය මව සිට ආර්,ා කරනු බන බල 

2022 06 10 දින නිකුත් කර ඇති අංක 2,284 ෙරණ ශ්රී ංකා ප්රජ්ාත්ා් ්රික වමාජ්ලා ජ ජ්නරජ්ගේ ගැවට් පරගේ I ලන 

ගක ටව (II 'අ') ගේෙගයහි රාජ්ය පිපපාන වථලග්ධ කටුතතු පෂාත් වාා ශා පෂාත් පාන අමාත්යාංගේ ගඛක්, විසි්  

පෂකර ඇති නිගේෙනගේ ෙෂණලා ඇත්  

  

 ඒ අනුල 2013 06 01 දින සිට අනුමත්ල ඇති වබරගමුල පෂාත් රාජ්ය ගව ලගේ ත්ාෂණණ ගව ලා ලයලවථාාලට 

අ් ත්්යග්රශණය ිරීමම වහශා වබරගමුල පෂාත් රාජ්ය ගව ලා ගක ිෂ්  වාාගේ ආලරණ අනුමැතියට යටත්ල  වබරගමුල 

පෂාත් රාජ්ය ගව ලගේ ශ්රී ංකා ත්ාෂණණ ගව ලගේ දුසුදුක්, ත් I ගර ිජගේ නිධාාීම් ගග්  ගමම කා්යයෂණමත්ා කම්්, 

විාාග වහශා අයසු්,පත් කැහලනු ැගේ  කරුණාකර ගමම චක්රගඛ  ිපි ය අොෂ සියළුම නිධාාිප් ගේ අලධාානය වහශා 

ලශාම ගය මුකර් න  

 

02   I  ගමම පාමමාාල ශ්රී ජ්යල්යධානපුර විථල විෙයාගේ කෂමනාකරණ අධායයන ශා ලාිජජ් විෙයා ඨයමගේ ජ 

ඉාග්රීක  ලං මතරයවය ස පලත්ලනු බන අත්ර, පාමමාාල අලවානගේ ජ එෂණ එෂණ වියය වහශා අලව්  

පීමෂණණයෂණ පැලැත්ගේ  එහි ප්රතිල මත් පාමමාාල වමත්ීමම ීරරණය කරනු බන අත්ර, වමත්ූ 

අයසු්,කරුල්  ්ශත් වහශ්  කා්යයෂණමත්ා කම්ම ව්,පූ්යණ කෂා ගව  වැගෂණ  පාමමාාලට 

නිධාාීම්  ගත්ෝරා ගැනීම, පාමමාාල පැලැත්ීමම, විාාග පැලැත්ීමම ශා ප්රතිල නිකුත් ිරීමම, පාමමාා 

වශතික නිකුත් ිරීමම ශා වශන කා බා  ජම  ව්,බ් ධාගය්  එම ඨයමගේ ඨයමාධිපති විසි්  නියම කරන 

ෙ නීති ීමතිලට පාමමාා අගප්ෂණකය්  යටත් ගේ  විථල විෙයාය විසි්  පනලනු බන නීතිීමති 

උෂථංඝනය කෂගශ ත්, ශ්රී ජ්යල්යධානපුර විථල විෙයාය විසි්  පනලනු බන ඕනෑම ෙඬුලමකට ශා 

ආයත්න වංග්රශගේ විධිවිධාාන ලට යටත් ීමමට වුනනට සිසුලනු ඇත්  

 

II  ශ්රී ජ්යල්යධානපුර විථල විෙයාය විසි්  පනලනු බන නීති ීමති, ශා පාමමාාල ව්,බ් ධාල ශ්රී 

 ජ්යල්යධානපුර විථල විෙයාය විසි්  පාමමාාල ආර්,ාගේ ජ නිධාාීම් ල ෙැනුලත් කරනු ඇත්  

 

03   ගමම පාමමාාල වහශා ්ඛලු්, ිරීමග්, ආේය අයසු්,පරය ගමම නිගේෙනය අලවානගේ පෂකර ඇත්  එම ආේය 

අයසු්,පරය අනුල අගප්ෂණක/අගප්ෂණිකකාල්  වථලකීය අයසු්,පරය ි ියගය කරගත් ුතතුය  අො ගෙපා්යත්ග්,් තු ප්රධාානි්  

ත්ම් ට ැගබන අයසු්,පත් එකම ආලරණ  ිපි යෂණ මගි්  ිප  ප  ත්ැ  මගි්   2022.07.08 ලං දින ගශෝ ඊට ගපර ැගබන ගව  

මා ගලත් එවිය ුතතුය  එගව  ැගබන අයසු්,පත්  මවිසි්  ශ්රී ජ්යල්යධානපුර විථල විෙයාගේ කෂමනාකරණ අධායයන ඨයමගේ 

ඨයමාධිපති ගලත් ්දිිපපත් කරනු ැගේ  (වබරගමුල පෂාත් රාජ්ය ගව ලගේ ිරසිසු නිධාාිපගයකු ත්ම අයසු්,පත් ගකිය් ම ශ්රී  

ජ්යල්යධානපුර විථල විෙයාය ගලත් ්දිිපපත් ගන කෂ ුතතු අත්ර, එගව  ගය මුකරන අයසු්,පත් ගශෝ පාමමාා ප්රතිල 

ි ියබහල ගමම ගක ිෂ්  වාාල විසි්  උවවථවි්, බා ජග්,  ජ වෂකා බනු ගන ැගේ ) 

 

 

 



04. ලංඅ  යකතලය: 

 ශ්රී ජ්යල්යධානපුර විථල විෙයාගේ කෂමනාකරණ අධායයන ශා ලාිජජ් විෙයා ඨයමගේ ඨයමාධිපති වෑමකමකට පත්ලන 

ගව ත්ම අනනයත්ාල අගප්ෂණක /අගප්ෂණිකකාල්  විසි්  වනාා කෂ ුතතුය  ඒ වහශා පශත් ිපයවිිප ලිප්  එකෂණ පාමමාා 

ආර්,ාගේ ජ ශා පාමමාා කාය තුෂ අලයත්ාලය මත් ්දිිපපත් ිරීමමට අගප්ෂණකය්  විසි්  ෂ  ත්බා ගත් ුතතුය  

  

 (අ) පු්ධගයි්  ිපයාපදිංචි  ිරීමග්, ගෙපා්යත්ග්,් තුල විසි්  නිකුත් කරන ෙ ජ්ාතික ශැුනනු්,පරය 

 

 (ආ) ත්ම ආයත්නය විසි්  නිකුත් කරන ෙ රාජ්කාිප ශැසුනු්,පරය ගශෝ ත්ම ආයත්නය විසි්  නිකුත් කරන ෙ 

 අනනයත්ාලය ත්ශුනරු කෂ ශැිර ගඛ නයෂණ  

 

05. ලංඅයදුම්්ෛය: 

 

 I  A4 ප්රමාණගේ කමොසියක අයසු්,පරය ි ියගය කර ගත් ුතතුය  අයසු්,පරය යතුරු ිපයනය කර ි ියගය කර 

ගත් ශැිර ුනලෙ, එය නිලැරදිල ශා පැශැදිිපල අයසු්,කරුගේ අත් අකුිප්  ි රවිය ුතතු අත්ර විග ගය් ම වහශ්  කර ඇති 

අලවථාාල ජ පමණෂණ විග ගය්  වහශ්  කර ඇති ාාාගල්  අයසු්,පත් ි රවිය ුතතුය අයසු්,පගත් වහශ්  පිපදි 

නිධාරය් ගේ න්, පාමමාාගේ සියළු අලවථාාල ජ ාාවිත්ා කරන බැවි්  ඒ ව්,බ් ධාල විග  අලධාානය ගය මු කෂ 

ුතතුය   ය්, ගශයිර්  අයසු්,පගත්හි වෙශ්  ගත් රතුරු පාමමාා කාය තුෂ ගලනවථ ුනලගශ ත් ඒ බල ගෙපා්යත්ග්,් තු 

ප්රධාානියාගේ නි්යග්ධ වහිත්ල ිපිතත්ල ශ්රී ජ්යල්යධානපුර විථල විෙයාගේ කෂමනාකරණ අධායයන ශා ලාිජජ් විෙයා ඨයමගේ 

ඨයමාධිපති ගලත් ෙැනු්, දිය ුතතුය  නියිෂත් දිනට පදු ැගබන ්ඛලු්,පත් ශා අව්,පූ්යණ අයසු්,පත් ෙැනු්,  ජමිර්  ගත් රල 

ප්රතිෂණග ප කරනු ැගේ   

    

 II  ්ඛලු්, පරය ි ියගය කරග් නා විට එහි ීර්යගේ වහශ්  විාාගගේ නම , සිංශ ්ඛලු්,පත්ල සිංශට 

අමත්රල ්ංග්රිසිගය්  ෙ, ගෙමෂ ්ඛලු්,පරල ගෙමෂට අමත්රල ්ං්රීසිගය්  ෙ ගයදිය ුතතුය  ආේය අයසු්,පරයට අනුක 

ගන ලන ්ඛලු්,පත්, අව්,පූ්යණ ගව ගත් රතුරු වහශ්  කර ඇති ්ඛලු්,පත් ෙැනු්, ජමකී්  ගත් රල ප්රතිෂණග ප කරනු 

ැගේ  අයසු්,කරු විසි්  ව්,පූ්යණ කරන ෙ ්ඛලු්,පරය නිගේෙනගේ වහශ්  ආේය අයසු්,පරයට අනුකෙ ය් න 

ි ියබහල අයසු්,කරු විසි්  විමවා බැිපය ුතතු අත්ර එම ්ඛලු්,පරගේ ාායා ි ටපත්ෂණ ෂග ත්බා ගැනිම ප්රගයෝජ්නලත් ලනු 

ඇත්  

 III  අයසු්,කරු විසි්  අයසු්,පගත් මුඛි ගට් ෙකුණත් පව ්ශෂ ගකෂලග්ය වපයා ඇති ගක ටුල තුෂ මෑත්කදි 

බාගත් ත්ැපැඛ මු්ධෙරයක පුමාණගේ ාායාරූපයෂණ ඇවිය ුතතු ලන අත්ර ත්ලත් ත්ැපැඛ මු්ධෙරයක ප්රමාණගේ 

ාායාරූපයෂණ අයසු්,පත් වම  අමුණා තිබිය ුතතුය  

 
 
06   ්තමමතත ලංගතව්තු ලංශත ලංවිභතග ලංගතව්තු: 

 

I  ගමම පාමමාාල වහශා ගපනී සිටින එෂණ අගප්ෂණකගයකුට පාමමාා ගාවථතුල  රු 17,500 ෂණ ගේ  ගත්ෝරාගත් 

නිධාාීම්  වහශා පාමමාා ගාවථතු ගගීමම අො නිධාාිපයා විසි්  සිසුකර එය යාා කාගේ ජ ප්රතිපූ්යණය ිරීමමට 

ආයත්න ප්රධාානියා විසි්  කටුතතු කෂ ුතතුගේ  ගමම මුෙ වහශා ආයත්නික ගාවථතු, මුද්රණ ගාවථතු, විාාග ගාවථතු, ව්,පත් 

ොයක  ජමනා, ව්,බ් ධීකරණ ගාවථතු ඇතුෂත් ගේ  

 

II  එගව  ුනලත් මුඛ අලවථාාගේ ජ පාමමාාලට අො විාාග ව්,පූ්යණ ිරීමමට අගප ගශ වත් ුනලගශ ත් ්් පදු 

ලාරල ජ ගපනීසිටි් ග්  න්, විාාග වහශා ිපයාපදිංචි  ගාවථතු ගව රු  1000/- ක ගාවථතුලෂණෙ, රු  2000/- ක විාාග 

ගාවථතුලෂණ ෙ ගගවිය ුතතුය  එම ගාවථතු ගගීමම ව්,බ් ධාගය්  ශ්රී ජ්යල්යධානපුර විථල විෙයාගේ කෂමනාකරණ අධායයන ශා 

ලාිජජ් විෙයා ඨයමගේ ඨයමාධිපතිගේ උපගෙවථ අනුල රියා කෂ ුතතුය   

 

07. ලං්තමමතතල ලංශැදෑන්වම් ලංඅලයකතලය: 

 
I. ශ්රී ංකා ත්ාෂණණ ගව ලගේ I ගර ිජයට උවවථ ීම ලවර පශෂණ (05) ගත්ීමමට ගපර සියලු නිධාාීම්  ශ්රී 

ංකා ත්ාෂණණ ගව ලගේ I ගර ිජගේ නිධාාීම්  වහශාලන III ලන කා්යයෂණමත්ා කම්්, පීමෂණණය වමත් විය ුතතුය   
 

 II   I ගර ිජගේ නිධාරය් ට අමත්රල ගෙලන කා්යයෂණමත්ා කම්්, පීමෂණණය වමත් නිධාරය් ට ෙ 
ගෙපා්යත්ග්,් තු නි්යග්ධ වහිත්ල ගමම පාමමාාල වහශා අයසු්,පත් ්දිිපපත් කෂ ශැිරය  
 
වටශ : ලං වද්තර්කවම් සතු ලං ප්රරතීන ස ලං වික  ස ලං   ලං   ලං ලධරතියයතව  ලං වයය්මකතලය ලං ශත ලං ඉශක ලං 
 ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං07. ලංI ලං, ලං07. ලංII ලංවේදල ලං රුණු ලංවම්බ සරවය ස ලංකම ලංඅලරත ය ලංවයොමු ර  ලංවව ලං තරුණියේ ල ලංද සලමි. ලං 



 
08. ්තමමතතල ලංවාශත ලංවකෝරත ලංගැීනම 

  
I. ශ්රී ංකා ත්ාෂණණ ගව ලගේ I ගර ිජයට උවවථ ූ නිධාරය් ගේ එම ගර ිජයට පත්ූ ගජ්යථමත්ාලය 

අනුි ියගල අනුල පාමමාාල වහශා නිධාරය්  ගත්ෝරා ගැනීග්, ජ ප්රමු ත්ාලය බා ග්ධ  
 

  

09. ලං ්තමමතතවේ ලංවිය ලංලධර්වේය 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10   පලතින ිපි ද්රලය ප්රමාණය ීමිෂත් බැවි්  ගමම චක්රගඛ නගේ ීමිෂත් ි ටපත් ප්රමාණයෂණ පමණෂණ ්ශත් ආම් රණය 
කර ඇති නිධාාිප්  ගලත් නිකුත් කරන බැවි්  ත්ම අමාත්යාංය/ගෙපා්යත්ග්,් තුල යටගත් ඇති ආයත්නල වශ ප්රාග්ධීරය 
ගඛක්, කා්යයාල සිටින ගමම පාමමාාල වහශා අයසු්, ිරීමමට දුසුදුක්, බන සියළුම නිධාාිප්  ග්, ව්,බ් ධාගය්  
ෙැනුලත් කරන ගව ්ඛා සිටිනු ැගේ  ග්, ි ිපබහල විග  අලධාානයෂණ ගය මු කරන ගව නිගයෝජ්ය ප්රධාාන ගඛක්,      

(්ංජිග් රු ගව ලා) ගලති්  ලැඩිසුරටත් ්ඛා  සිටිනු ැගේ  ගමම චක්රගඛ නය ශා ආේය අයසු්,පරය www.sg.gov.lk ලං

ශත ලංwww.psc.sg.gov.lk ගලේ අමවිලෙ පෂකර ඇත් 
   
11  ගමම නිගේෙනගේ විධිවිධාාන වෂවා ගන මැති කලර කරුණෂණ ි ියබහල ුනලෙ රාජ්ය පිපපාන වථලග්ධ කටුතතු 
පෂාත් වාා ශා පෂාත් පාන අමාත්යාංගේ ගඛක්, ශා / ගශෝ වබරගමුල පෂාත් රාජ්ය ගව ලා ගක ිෂ්  වාාගේ ීරරණය 
අලව්  ීරරණය ල් ග් ය  
 
 
 

ඨය එවථ ආ්ය එ්,  විජ්යරාජ්  

ගඛක්, 

පෂාත් රාජ්ය ගව ලා ගක ිෂ්  වාාල 

වබරගමුල පෂාත් 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

අනු 
අංකය 

විය නි්යග්ධය 
ගක්රඩිට් 
ගණන 

ගක්රඩිට් 
පැය 

01 
 

රාජ්ය ූලය කෂමනාකරණය 02 30 

02 මානල ව්,පත් කෂමනාකරණය (ූලිපක සි්ධධාා් ත්) 02 30 

03 
ගැටු්, කෂමනාකරණය (වංවිධාානගේ අරමුණු , පරමා්යා ්ටුකර 
ගැනීග්, ජ ගැටු්, කෂමනාකරණ සි්ධධාා් ත්ල ප්රාගයෝගික 
ාාවිත්ය) 

02 30 

04 වංවිධාාන ච්යයාල 02 30 

05 
ලයාපිති ලා්යත්ාල 
ත්ම් ගේ ලිත්ීරය ෂණග රය ව්,බ් ධාගය්  මතුලන ගැටළුලෂණ 
ගශෝ ලිත්තිය ෂණග රය ි ියබහ ප්යගේණාත්මක නිබ් ධානයෂණ 

02 30 

 
10 150 

http://www.sg.gov.lk/


ආදර් ලංඅයදුම්්ෛය 

 
 
 
 
 
            
        
             (කා්යයාලීය  ප්රගයෝජ්නය වහශා) 
 

ශ්රී ලංා ත ලංකතෂණස ලංවවයලව  ලංI ලංවරයණියේව  ලංලධරතන් ස ලංවාශත ලංල  ලංවකල  ලං  තර්යෂණමකත ලං ඩඉම් ලංවිභතගය -2020 ලං(2022) 

 ලං ලං( ෂම ත රසය ලංපිළිබා ලංත්රෛමතක   ලංවශක   ලං්ෛ ලං්තමමතතල) 
Third Efficiency Bar Examination for the Officers in Grade I of Sri Lanka Technological Service - 2019(2021) 
    (Three Months Certificate Course on Management) 
 

01  (අ) මු’කුරු අගට ගය ො මු’කුරු වම  නම :-                                                                 

  (්ං්රීසි කැි ටඛ අකුගර් )         

 උො :- GUNAWARDHANA,  M. G. B. S. K. 
 

 (ආ) ව්,පූ්යණ නම :-                                                                                              
  (්ං්රීසි කැි ටඛ අකුගර් ) 
  

 (ඇ) මුකුරු වම  නම:-                                                                         
  (සිංශග්  /ගෙමගෂ් )        
 

02  වබ අයත් ල් ග්  පෂාත් රාජ්ය ගව ලයටෙ, එගව  ගන මැති න්, කුමන රාජ්ය ගව ලයට ෙ යන ලග අොෂ 
 අංකය ගක ටුල තුෂ ිපය් න 
 
 

(රජ්ගේ ගව ලය-10/ බවථනාහිර පෂාත් රාජ්ය ගව ලය-01/ මධායම පෂාත් රාජ්ය ගව ලය - 02/ ෙකුණු පෂාත් 
රාජ්ය ගව ලය - 03/ උතුරු පෂාත් රාජ්ය ගව ලය -04 / නැගගනහිරපෂාත් රාජ්ය ගව ලය -05/ ලයඹ පෂාත් 
රාජ්ය ගව ලය -06/ උතුරුමැෙ පෂාත් රාජ්ය ගව ලය-07/ ඌල පෂාත් රාජ්ය ගව ලය-08/ වබරගමුල පෂාත් 
රාජ්ය ගව ලය-09) 

 

03   ත්නතුරු නාමය(්ං්රීසි කැි ටඛ අකුගර් ) :                                                                       
 

04  වබ අයත්ලන උප ගෙපා්යත්ග්,් තුල / අංය:                                                                   
 (්ං්රීසි කැි ටඛ අකුගර් ):                                                                                                
 (සිංශග් /ගෙමගෂ් ):                                                                                                    
 

05  වබ අයත්ලන ගෙපා්යත්ග්,් තුල:                                                                                     
 (්ං්රීසි කැි ටඛ අකුගර් ):                                                                                                
 (සිංශග් /ගෙමගෂ් ):                                                                                                    
 

06   රාජ්කාීම ිපි නය:  
 (්ං්රීසි කැි ටඛ අකුගර් ):                                                                                                
 (සිංශග් /ගෙමගෂ් ):                                                                                                    
  

07  (i) ගපෞ්ධගිපක ිපි නය  
 (්ං්රීසි කැි ටඛ අකුගර් ):                                                                                                
 (සිංශග් /ගෙමගෂ් ):                                                                                                    
 

 (ii) පදිංචි  දිවථ්රිෂණකය :                                                 
 

08  විෙුත් ත්ැපෑ : :                                                                                                                 
 

09  සුරකාන අංකය  
 ගපෞ්ධගිපක : 
      රාජ්කාීම : 
 

ත්ැපැඛ 
මු්ධෙරයක 
ප්රමාණගේ 
ාායාරූපයෂණ 
ගමහි අල් න  

 



10  වථත්රී /පුරු ාාලය  
 පුරු  -  M 
 වථත්රී  - F                                    ( අොෂ  අෂණරය ගක ටුල තුෂ ිපය් න) 
 

11  (i) ජ්ාතික ලංශැුනනු්,පත් අංකය : 
 
 (ත්ම්  විසි්  වත්ය ි ටපත්ෂණ බලට අනු අත්ව්  කෂ ජ්ාතික ශැසුනු්,පගත් ි ටපත්ෂණ අමුණ් න ) 
  
               (ii) උප්  දිනය : ල්යය මාවය  දිනය    
12           
 (අ)  වබ ශ්රී ංකා ත්ාෂණණ ගව ලගේ I ගර ිජගේ නිධාරගයකු න්,  
 
  (i) I ගර ිජයට උවවථ ූ දිනය:  
          ල්යය මාවය                      දිනය 
  

         (ii) 2022 07 08 දිනට I ගර ිජගේ වරිය ගව ලා කාය:  
                                මාව                            දින 

   අුන                                                                                                                                                                                                                 
 

(ත්ම්  විසි්  වත්ය ි ටපත්ෂණ බලට වශතික කරන ෙ I ගර ිජයට උවවථීම්, ැ ල ිපි ගේ ි ටපත් 
ඇමුණුමෂණ ගව ්දිිපපත් කර් න ) 

 

             (ආ)  වබ ශ්රී ංකා ත්ාෂණණ ගව ලගේ II ගර ිජගේ නිධාරගයකු න්,  
 
  (i) II ගර ිජයට උවවථ ූ දිනය:  
  ල්යය මාවය                      දිනය 
  

         (ii) 2022 07 08 දිනට II ගර ිජගේ වරිය ගව ලා කාය:  
  අුන                              මාව                            දින 

 
 

              (iii) ගෙලන කා්යයෂණමත්ා කම්්, විාාගය වමත්ූ දිනය 
  
  අුන   මාව                              දින 
  

(ත්ම්  විසි්  වත්ය ි ටපත්ෂණ බලට වශතික කරන ෙ ගෙපා්යත්ග්,් තු ප්රධාානියා විසි්  නිධාාිපයා 
ගලත් නිකුත් කරන ෙ ගෙලන කා්යයෂණමත්ා කම්්, පීමෂණණගේ ප්රතිල ගඛ නගේ ි ටපත් 
ඇමුණුමෂණ ගව ්දිිපපත් කර් න ) 

 

 ්ශත් වහශ්  ගත් රතුරු නිලැරදි බලත්,  ත්ලෙ පාමමාාල පැලැත්ීමම, විාාග පැලැත්ීමම ශා ප්රතිල නිකුත් 

ිරීමම ව්,බ් ධාගය්  ශ්රී ජ්යල්යධානපුර විථල විෙයාගේ කෂමනාකරණ අධායයන ශා ලාිජජ් විෙයා ඨයමගේ 

ඨයමාධිපති විසි්  පනලනු බන නීති ීමති ලට ශා ආයත්න වංග්රශගේ විධිවිධාාන ලට යටත් ලන බලෙ  ආේය 

අයසු්,පරයට අනුක ලන පිපදි අයසු්,පත් වකවා ඇති බලෙ ප්රකා කරිෂ  
 

දිනය :-                                                                                                                                        

                       අයසු්,කරුගේ අත්වන 
 ලං ලං ලං ලං ලංඅත්ව  ලංවශක   ලංකින්ම 

 

මාගේ කා්යයාගේ නිධාාිපයකු/නිධාාිපනියක වශ මා ගපෞ්ධගිපක ලගය්  ේ නා ශුනනන                      

                                                                                             මශත්ා/මශත්ිෂය/ගමනවිය                          දින 

මා ්දිිපි ට  ජ අත්ව්  කෂ බලත් වශතික කරිෂ  
 

දිනය :                                                                                                          

            අත්වන වශතික කරන නිධාරයාගේ  

        අත්වන වශ නි මුද්රාල 

 

 

        

        

        

        

        

        



වද්තර්කවම් සතු ලංප්රරතලධයතව  ලංවශක  ය 

 

්ශත් අංක 01 සිට 12 ගත්ෂණ අමංගු ගත් රතුරු නිලැරදි බලත්, අයසු්,පත් කැහීමග්, නිගේෙනගේ 07 ගේෙගේ 

වටශනට අනුල ශා 08, 09 ගේෙ ල විධිවිධාානලට යටත්ල ගමම අගප්ෂණකයා ගමම පාමාමාාලට වශාාගි 

ීමමට දුසුදුක්, වහිත් ශ්රි ංකා ත්ාෂණණ ගව ලගේ නිධාරගයකු බලත්, නියිෂත් පාමමාා ගාවථතු ගගීමමට 

ගෙපා්යත්ග්,් තුලට ශැිරයාල පලතින බලත් වශතික කරිෂ  

 

දිනය:                                                                                            

        ගෙපා්යත්ග්,් තු ප්රධාානියාගේ අත්වන ශා නිමුද්රාල 

 

ි ිපෂණදුම: 
1. ත්ම්  විසි්  වත්ය ි ටපත්ෂණ බලට අනු අත්ව්  කෂ උප්පැ් න වශතිකගේ ි ටපත්ෂණ අමුණා ඇත්    

2. ත්ම්  විසි්  වත්ය ි ටපත්ෂණ බලට අනු අත්ව්  කෂ ජ්ාතික ශැසුනු්,පගත් ි ටපත්ෂණ අමුණා ඇත්    

3. ත්ැපැඛ මු්ධෙරයක ප්රමාණගේ ාායාරූපයෂණ අයසු්,පත් ්ශෂ ෙකුණත් ගකෂලග්ය අලා ඇත්  

4. ත්ැපැඛ මු්ධෙරයක ප්රමාණගේ ාායාරූපයෂණ අයසු්,පත් වම  අමුණා ඇත්  

5. ත්ම්  විසි්  වත්ය ි ටපත්ෂණ බලට වශතික කරන ෙ I ගර ිජයට උවවථ ීම්, ැ ල ිපි ගේ ි ටපත් අමුණා ඇත්  

 
 ගශෝ 
ත්ම්  විසි්  වත්ය ි ටපත්ෂණ බලට වශතික කරන ෙ ගෙපා්යත්ග්,් තු ප්රධාානියා විසි්  නිධාාිපයා ගලත් නිකුත්  කරන ෙ ගෙලන 
කා්යයෂණමත්ා කම්්, පීමෂණණගේ ප්රතිල ගඛ නගේ  ි ටපත් අමුණා ඇත්  
 
 
 
 
 
 


